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I 

Sammanfattning 
Studien undersöker den abnormala avkastningen för de 100 största förvärven genomförda av 

svenska företag mellan 2007-2017. Studien beaktar även variabler som kan vara påverkande 

faktorer för denna avkastning. Variablerna som undersöks i denna studie är; betalningsmetod, 

affärsstorlek samt förvärvsland. Tillvägagångssättet som tillämpades för att mäta den 

abnormala avkastningen var i form av en eventstudie. Hypoteser framläggs utifrån studiens 

referensram, som sedan prövas via signifikanstest och multipel regressionsanalys.  

 

Resultaten visar en totalt positiv marknadsreaktion vid tillkännagivandet av förvärv. Samtliga 

portföljer genererar en värdeskapande affär, med undantaget av förvärv som uppstått i 

samband med kontantbetalning. Stora förvärv påvisade högre genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning än för små förvärv. Ett signifikant samband mellan förvärv finansierade 

av kontanter och positiv abnormal avkastning påvisades. Däremot visar studiens resultat att 

förvärv finansierade med aktier/tillgångar genererade en högre genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning jämfört med förvärv som var finansierade med kontanter. Detta resultat 

påvisar dock ingen signifikans. Ytterligare påvisas en högre positiv abnormal avkastning 

under händelsefönstret, för utländska förvärv.  

 

Det existerar ett signifikant samband, på 90%, mellan betalningsmetoden kontanter och den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen. Studien fann inte ett signifikant samband 

för varken storlek på förvärv eller huruvida förvärvet var inhemskt eller utländskt och den 

kumulativa abnormala avkastningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Företagsförvärv, företagsfusion, abnormal avkastning, betalningsmetod, 

utlandsförvärv, förvärvsstorlek, eventstudie, tillkännagivande  



 

 

 

 

 

II 

Abstract  
This study examines the abnormal return for the 100 largest acquisitions made by Swedish 

companies between 2007-2017. The study also considers variables that may be influencing 

factors for the abnormal return. The variables examined in this study are; payment method, 

deal size and country of acquisition. The approach used to measure the abnormal return was 

an event study method. Hypotheses are presented based on the study's frame of reference, 

which is then tested via significance test and multiple regression analysis. 

 

The results show a total positive market reaction when announcing acquisitions. All portfolios 

generate value creation, with the exception of acquisitions with connection to cash payment. 

Large deal value acquisitions showed higher average cumulative abnormal returns than for 

small deal value acquisitions. A significant relationship between acquisitions financed by cash 

and positive abnormal returns was demonstrated. However, the study's results show that 

acquisitions financed by shares/assets generated a higher average cumulative abnormal return 

compared to acquisitions that were financed with cash. However, this result shows no 

significance. Further, a higher positive abnormal return is shown, during the event window, 

for foreign acquisitions. 

 

There is a 90% significant relationship between the cash payment method and the cumulative 

average abnormal return. The study did not find a significant relationship between either deal 

size or domestic/foreign acquisitions and the cumulative abnormal return. 
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Definitioner 
Nedan beskrivs ofta förekommande begrepp, som definieras i underlättande syfte för läsaren.  
 

Budgivande företag: Företaget som genomför förvärvet. 

 

Förvärvsföretag: Företaget som genomför förvärvet. 

 

Förvärvsland: Hurvida målföretaget är inhemskt (svenskt) eller utländskt. 

 

Målföretag: ett företag som har blivit ett mål för ett uppköp/fusion.  

 

Utlandsförvärv: Förvärv som genomförts på ett företag som inte är svenskt. 

 

Inhemskt förvärv: Förvärv som genomförts som är svenskt.  

 

Överbetalning: Betalning som skett som är högre än marknadsvärdet. 

 

Eget kapital: Kontanter  

 

Insider trading: Hemlig information som har använts i handelssyfte. 

 

Inhemska företag: Företag som är listade på Stockholmsbörsen och agerar på svenska marknaden.     
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1.Inledning 

I följande avsnitt presenteras grundläggande bakgrundsfakta för studien. Problemformulering 

upprättas för att koncentrera vidare till studiens syfte och frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 

Undersökningen på avkastning av aktiepriset har sedan en lång tid tillbaka varit ett intressant 

ämnesområde att forska kring. James Dolley utförde en eventstudie så tidigt som 1933, som 

undersökte hur ett företagsrelaterat event påverkar aktiepriset (Dolley 1933). Studier och 

undersökningar från det senaste seklet har utvecklat på eventstudie som metod, och även 

medfört olika slutsatser och teorier kring den abnormala aktieavkastning som uppstår vid 

olika företagsrelaterade event (A. Craig Mackinlay, 1997).     

 

Sedan 2011 har antalet förvärv i världen stigit successivt för varje år, en trend som avslutades 

år 2018. En rapport som utgavs från Mergermarket, en världsledande leverantör av data, 

statistik och information i samband med förvärv och fusioner, påvisar att antalet förvärv och 

fusioner som uppstod år 2018, reflekterar en minskning. Trots minskade siffror i antalet 

förvärv, återspeglas år 2018 som det tredje största året i förhållande till värdena av 

transaktionerna som uppstod globalt. Förvärv och fusioner har varit en tydlig trend det senaste 

decenniet, men inte alltid utgett förväntade avkastningar (Mergermarket, 2019).  

 

I många branscher är det krav på ständig utveckling, tillväxt och innovationstänkande i syfte 

om att utvecklas som en konkurrenskraftig aktör. Företagsförvärv är ett vanligt 

förekommande fenomen som sker bland företag och kan ses som ett substitut till organisk 

tillväxt (Ghobadian et al, 2009). Företagsförvärv är ofta det enda alternativet för mogna 

företag som vill expandera och öka sin lönsamhet. Inom begreppet organisk tillväxt innefattar 

bland annat tillväxt genom ökad försäljning eller att exempelvis öppna upp nya 

butiker/lokaler. Både företagsförvärv och organisk tillväxt har som syfte att gynna 

företagsexpansion (Avanza, 2009). Företagsförvärv är en komplex och kostsam investering, 

både tidsmässigt och finansiellt. Företagsförvärv möjliggör för en snabbare tillväxt i 

jämförelse med organisk tillväxt men är även mer riskfylld (Ghobadian et al, 2009). Förvärv 

är en riskabel investering om inte rätt åtgärder implementeras innan. Av ovannämnda 

anledningar är det viktigt att göra ordentliga omvärldsanalyser och noggrant granska 

målföretaget innan ett förvärv sker, då förvärv sker genom att prognostisera framtida 

utveckling och lönsamhet. Ett noggrant utfört förarbete ökar chanserna för en lönsam 

investering (Delmar et. al, 2001). 

 

Det finns teorier som uppkommit i samband med forskning om varför företagsförvärv sker, 

som delas upp i två olika kategorier. Första kategorin definierar teorier som är baserade på att 

skapa vinstmaximerande effekt för förvärvarens aktieägare, en så kallad Shareholder value 

maximation, SVM (Trautwein, 1990). Ett påstående som förs i samband med SVM är att det 

är svårt att tillfredsställa alla aktieägare då deras olika intressen kan variera (Davidson III, 

2009). Teorierna inom den andra kategorin baseras på att förvärv sker till en följd av 

ledningens egna intressen, även om det inte ligger i aktieägarnas intressen (Trautwein, 1990). 

Detta kan bidra till agentproblem, då ledningen kan välja att handla utefter potentiell 

kompensation (Murphy, 2000). 
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Sverige utgör en marknad där förvärv och fusioner aktivt uppstår, både av svenska företag, 

men även av utländska. 67 % av alla svenska företagsköp under 2017 genomfördes av 

svenska köpare. Under 2017 har nordiska företag värderats i genomsnitt till 11,5 x EBITDA1 

som är en stadig ökning från föregående år (Valentum, 2018). Sverige rankas till bland de 

mest attraktiva marknaderna att göra utländska direktinvesteringar i, då en rapport av 

McKenzie, listar Sverige på en femte plats. Rapporten visar att inhemska förvärv är de mest 

förekommande, däremot är det inte en stor skillnad mellan mängden utländska förvärvare och 

inhemska (McKenzie, B., 2017). 

1.2 Problemformulering 

Företagsförvärv är ett tillväxtalternativ för företag och en investeringsform som ständigt ökar. 

Det finns ett flertal exempel på olika förvärv, som både har gått bra och dåligt. Varje företag 

genomför ett förvärv med olika bakomliggande motiv. Det kan vara i syftet om riskspridning, 

erhålla större marknadsandelar, öka distributionsnätet eller göra kostnadsbesparingar. 

Grunden till dessa motiv kan vara baserade i ledningens egna intressen eller i 

aktieägarmaximering. Att berättiga dessa fördelaktiga motiv för aktieägarna, kan vara ett 

lockande koncept, men en sådan investering kan sluta med ett annat resultat än väntat. Detta 

beror på hur man tar sig till väga i genomförandet och vilka medel som används för att 

genomföra ett så lönsamt förvärv som möjligt. Företagsledningen kan bland annat överskatta 

deras förmåga viket resulterar i att det inte genomförs tillräckliga prognostiserande analyser 

som kan leda till att ett förvärv inte blir en lönsam investering (Trautwein, 1990).  

 

Idag finns det inte ett konkret och definitivt svar på vilka typer av förvärv eller variabler som 

genererar störst värdemaximering. Flertalet tidigare studier har undersökt marknadsreaktionen 

av företagsförvärv där resultaten har varierat. Studier som tar olika variabler i beaktning för 

att undersöka dessa samband med förvärv har även visat varierande resultat. Loughran och 

Vijh (1997) undersökte samband mellan aktiekursen efter förvärvet och betalningsmetoden. 

Studien visade negativ resultat på aktieavkastningen när aktier använts som 

finansieringsalternativ medan förvärv genom kontant genererade positiv abnormal avkastning. 

Enligt en studie utförd av Kusewitt (1985) är köp av aktier, i motsatt riktning, den 

fördelaktiga metoden i förhållande till kontantköp.  

 

Ytterligare variabler som har visat varierande resultat i tidigare studier är inhemska och 

utländska förvärv, och dess påverkan på aktieavkastningen. Tidigare studier har visat att 

förvärv av utländska företag genererar en positiv abnormal avkastning till skillnad från 

förvärv av inhemska företag (Kim och Jung, 2016). Moeller och Schlingemann (2005) påvisar 

däremot motsägelsefulla resultat, då de menar att inhemska förvärv genererar en högre 

abnormal avkastning.  

 

Något som uppmärksammats är att affärsvärdet inte är en variabel som frekvent tas i 

beaktning i svenska studier, gällande svenska företag. Denna studie tar hänsyn till olika 

variabler och begränsar sig till svenska förvärvare baserat på informationen som visar att 

svenska förvärvare på den inhemska marknaden utgör en majoritet (Valentum, 2018). 

                                                 
1 EBITDA - ett mått på ett företags rörelseresultat före skatter, räntor, avskrivningar och amorteringar.  
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Noteringar har gjorts angående att storleken på företagen ofta har varit en variabel som 

undersökts. Denna studie tar hänsyn till affärsvärdet för olika förvärv, genom att ha begränsat 

sig till de 100 mest värdefulla förvärven mellan 2007-2017.  

 

Trots att det existerar en omfattande mängd tidigare studier gällande förvärv, finns det än idag 

inget tillvägagångssätt som visat sig vara fullständigt applicerbart på alla event. Utifrån detta 

finns det ett flertal teorier och modeller som tar sig an att förklara orsaken. Det finns teorier 

som hävdar att aktieprisrörelserna aldrig kan prognostiseras och det finns teorier som hävdar 

det motsatta. Det finns oändligt många faktorer som kan påverka ett resultat. Denna studie 

begränsar sig till storleken på förvärv, betalningsmetod och förvärvsland för svenska 

budgivande företag. Med förutsättningen i studiens avgränsning till de 100 största 

företagsförvärven i samband med studiens kriterier, har denna studie som avsikt att medföra 

ytterligare kunskap inom ämnet. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur tillkännagivandet av företagsförvärv påverkar 

aktiekursen på de mest värdefulla förvärv mellan år 2007-2017 på kort sikt. Påverkande 

faktorer på aktieavkastningen undersöks även för att stärka befintlig kunskap. 

1.4 Frågeställning 

Hur påverkas avkastningen på aktiepriset vid tillkännagivande av förvärv?  

 

Hur påverkar de olika variablerna; förvärvsland, betalningsmetod och förvärvsstorlek den 

eventuella abnormala avkastningen?  

1.5 Disposition  

Kapitel 2 Teoretisk referensram - I förljande avsnitt kommer studiens teoretiska 

referensram att presenteras. Utifrån olika teoretiska referensramar finns en förväntad följd till 

ett företagsförvärv. Studien har som avsikt att undersöka huruvida den teoretiska 

referensramen tillämpas i praktiken på svenska publika företag 

 

Kapitel 3 Metod - I följande avsnitt kommer metoden för studien att presenteras. Metodval, 

insamling och metodkritik kommer att beskrivas. Samtliga begrepp och teorier i samband med 

metoden, för studien, kommer att redogöras för. 

 

Kapitel 4 Empiri - I följande avsnitt kommer resultatet för undersökningen att presenteras. 

Värdena för studien presenteras i form av tabeller och diagram. 

 

Kapitel 5 Analys - I följande avsnitt kommer studiens empiri att analyseras, diskuteras och 

knytas samband med tidigare presenterade teorier och tidigare forskning.  

 

Kapitel 6 Diskussion - I följande avsnitt kommer förslag till senare forskning att presenteras. 

Förslagen har en utgångspunkt utifrån denna studie och ämnar att ge ytterligare framtida 

kunskap inom ämnet.   
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Kapitel 7 Slutsats - I följande avsnitt kommer slutsatserna för studien att presenteras. 

Slutsaterna har tagits av författarna med en utgångspunkt från empirin, som sedan kopplats 

vidare till studiens teoretiska referensram 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Utifrån olika 

teoretiska referensramar finns en förväntad följd till ett företagsförvärv. Studien har som 

avsikt att undersöka huruvida den teoretiska referensramen tillämpas i praktiken på svenska 

publika företag.   

2.1 Effektiva marknadshypotesen  

Effektiva marknadshypotesen (EHM) är en teori inom ekonomi som har sitt ursprung från 

Louis Bacheliers, en fransk matematiker som utvecklade teorin från i början av 1900-talet 

(Courtault et al., 2000). Bacheliers teori fortsatte sedan att byggas vidare på av Samuelsson år 

1965, som menade att marknadens priser alltid är oförutsägbara. Samuelsson menade att 

denna teori beskriver hur all tillgänglig information återspeglas i priset. Hypotesen säger att 

priserna återspeglas fullständigt efter den information och förväntningar som finns för 

marknadens aktörer. Dessa tankar sammanfattades och utvecklas vidare av Eugene Fama 

under 1960 och 1970-talet. Fama sammanfattade den effektiva marknadshypotesen med 

påståendet;   

 

”A market in which prices always ’fully reflect’ available information is called ’efficient’.” 

(Fama, 1970). 

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen kommer alltså information, som investerare kan 

implementera vid prognostisering av framtida priser, direkt att justera priset vid 

tillkännagivande på marknaden till den rätta nivån.  

 

Med denna hypotes som utgångspunkt menas att all tillgänglig information alltid återspeglas i 

aktiekursen, vilket medför att felvärderade aktier inte kan existera i en effektiv aktiemarknad 

(Germain, 2000). För att en marknad ska vara fullständigt effektiv menar Fama (1970) att ett 

antal premisser måste vara uppfyllda:  

 

● Det ska inte finnas några transaktionskostnader, exempel på en transaktionskostnad 

kan vara courtage. 

● All tillgänglig information ska vara tillgänglig för alla och ska vara kostnadsfritt. 

● Alla investerare ska analysera informationen rationellt och kommer därmed fram till 

liknande slutsatser.  

 

Fama utformade tre stycken former av effektivitet; svaga, semistarka och starka formen. 

 

1. Svag form: information om historiska värden, prisnivåer eller avkastningar.  

2. Semistark form: all information som är offentliggjord  

3. Stark form: all tillgänglig information.  

2.1.1 Den svaga formen  

Den svaga formen av effektivitet undersöks genom att studera sambandet mellan historiska värden 

nuvarande värden. Undersökningen innefattar hur aktiekursen tidigare utvecklats och ifall det går att 

dra slutsatser om kommande eller nuvarande aktiekurs, utifrån historiska aktiekursutvecklingen. 

Samuelssons (1965) visade, som tidigare nämnts, att priser är oförutsägbara och rör sig slumpmässigt 

och det går därmed inte att förutspå hur ett pris rör sig beroende på historiska värden. Detta innebär att 
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om en marknad uppfyller den svaga formen av effektivitet är det omöjligt för placerare att generera 

vinster endast genom att studera historiska prismönster, det vill säga genomföra en teknisk analys. 

Fama (1970) hävdar att bevisen för den svaga formen av effektivitet är väldigt starka (De Ridder, 

1990).  

2.1.2 Den semistarka formen  

Den semistarka formen av effektivitet kännetecknas, enligt Fama (1970), genom att prisbildningen 

reflekterar i all tillgänglig, samt historisk information, vilket innebär att all offentlig information då 

finns tillgänglig för alla investerare. Uppfyller marknaden den semistarka formen medför det att 

investerare inte kan göra överavkastningar varken genom en teknisk analys på historisk data eller 

genom att analysera all tillgänglig information på marknaden, även en så kallad en fundamental 

analys. En fundamental analys går ut på att analysera ett företag på tillgänglig information som 

exempelvis vinst, omsättning och kassaflöde och utifrån denna information försöka förutspå den 

framtida utvecklingen (Bodie, Kane, och Marcus, 2014). Inom den semistarka formen förekommer 

möjligheten till överavkastning enbart med hjälp av insiderinformation (De Ridder,1988). 

Insiderinformation är, enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk, sådan information som inte har 

offentliggjorts och rör en eller flera emittenter eller finansiella instrument, som med stor sannolikhet 

har en påverkan i priset på de finansiella instrumenten, om den offentliggörs (Finansinspektionen, 

2018).  

 

2.1.3 Den starka formen  

Den starka formen av effektivitet kännetecknas av att all historisk data, all tillgänglig information och 

insiderinformation finns återspeglad i priset. Den starka formen medför att insiderhandel inte kan 

generera överavkastning, då denna information redan är korrekt förenad i priset och därmed är den 

starka formen av marknadseffektivitet ansedd som den rättvisaste (Fama, 1970).  
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2.2 Värderingsteorin  

Till skillnad från Famas effektiva marknadshypotes bygger värderingsteorin på att vissa 

investerare planerar och genomför företagsförvärv på grund av att de har information om 

företaget som aktiemarknaden inte besitter och därför har en fördel i att analysera om 

företaget är över- eller undervärderat och om det är värt att investera i. Budgivande företaget 

kan exempelvis ha unik information om potentiella fördelar som ett förvärv kan bidra med. 

Detta leder till informationsasymmetri som förvärvande företaget kan utnyttja i sina bud. 

(Trautwein 1990). 

2.3 Random Walk Theory 

Random Walk Theory bygger på antaganden om att aktiepriset rör sig oförutsägbart och 

därmed kan investerare inte prognostisera hur aktiepriset kommer att röra sig i framtiden. 

Random Walk Theory är därmed förenlig med Famas (1970) effektiva marknadsteori. Detta 

innebär att vid tillkännagivande av ny information inkorporeras den nya informationen i priset 

och det blir därmed inte möjligt att göra stora vinster baserad på ny information. Detta leder i 

sin tur till att aktiepriset är slumpmässigt. Ju effektivare en marknad är desto större är den 

slumpmässiga prisrörelsen (Lo och MacKinley, 1999). Investerare kan inte förutse framtida 

rörelser i aktiekursen utifrån historiska mönster och kan därmed inte förutspå hur aktiekursen 

påverkas vid ett event (Malkiel, 1973). Teorin antar att aktiepriset baseras på den optimala 

uppskattningen av det fundamentala värdet av aktien baserat på all tillgänglig information 

(Van Horne, James C., och George GC Parker, 1967). Det fundamentala värdet bestäms 

genom fundamentala analyser som baseras på företagets framtida förväntade intäkter. Denna 

intjäningspotential baseras i sin tur på bland annat ledningen, ekonomin samt framtidsutsikter 

för industrin. Genom att noggrant observera dessa fundamentala faktorer ska en investerare 

eller analytiker kunna fastställa ifall det verkliga värdet på aktien är högre eller lägre än det 

fundamentala värdet. Om det faktiska värdet tenderar att röra sig mot det fundamentala 

värdet, är ett fastställande av det fundamentala värdet detsamma som att prognostisera 

framtida priset (Fama, 1995). Random Walk Theory menar även att marknaden upptar ny 

information på så vis att varje avvikelse från det fundamentala värdet är slumpmässig. 

Random Walk Theory består av två distinkta hypoteser; den ekonomiska och den statistiska 

hypotesen. Den ekonomiska hypotesen antar att värdepappersmarknaden är effektiv på så sätt 

att ingen investerare på marknaden kan uppnå en systematiskt överlägsen avkastning. Den 

statistiska hypotesen antar däremot att prisändringar för olika värdepapper är fullständigt 

oberoende och slumpmässiga variabler. Om båda dessa hypoteser ska samexistera antas att 

prisfluktureringar är stokastiska (Pao L. et. al, 1971). 

2.4 Non random Walk Theory 

I motsats till teorin om att aktiepriser rör sig slumpmässigt har Lo, A. W., och MacKinlay, A. 

C. (1988) i sin forskning starkt förkastat random walk theory för undersökningsperioden 

1962–1985 där de undersökt aktieprisets rörelser veckovis. Skulle random walk theory vara 

ett faktum skulle alltså inte aktieanalytikers och investerares arbete vara till nytta, då det inte 

går att spekulera kring aktieprisets rörelse. Författarna menar att aktiepriset kan röra sig i ett 

visst mönster och därmed går det att prognostisera framtida aktiepriset utifrån tidigare 

prisrörelsemönster. I undersökningen differentierar författarna mellan små, mellanstora och 

stora företag. Resultatet visade starkast signifikant avvikelse från random walk theory hos de 
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små företagen. Signifikansen minskar sedan för medelstora företag och ännu mer för de stora 

företagen men uppvisar fortfarande signifikans (Lo, A. W., och MacKinlay, A. C., 2002). 

2.5 Motiv bakom företagsförvärv & fusioner 

Elazar Berkovic och M.P. Narayanan har utvecklat på motiven bakom företagsförvärv i sin 

empiriska studie. Författarna presenterar tre motiv för förvärv, som alla har olika inverkan på 

resultatet av förvärvet. Hypoteserna har prövats utifrån en korrelation mellan målföretaget och 

de totala vinsterna som förvärvet medfört. Vidare menar Berkovic och Narayanan att ett 

förvärv som skett utifrån synergimotivet påvisar en positiv korrelation mellan målföretaget 

och vinsterna. Vinsterna i företaget har ökat i samband med förvärvet. Ett förvärv utifrån 

agentmotivet påvisar en negativ korrelation och slutligen påvisar ett förvärv utifrån 

hybrismotivet korrelationen att vara noll (Berkovic & Narayanan 1993). 

2.5.1 Synergimotivet  

Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2013) förklarar att en ökning i kassaflödet 

medför en ökning i värdet av företaget. Utifrån det ökade värdet uppstår en positiv finansiell 

ökning av ett förvärv eller en fusion och därav inträder synergi.  

 

Synergimotivet föreslår att fusioner och förvärv uppstår då ledningen anser att Shareholder 

Value2 (SHV) ökar för både egna företaget samt det uppköpta företaget, och endast då 

kommer en fusion eller ett förvärv att ske. Om målföretaget har någon typ av 

förhandlingskraft, till ett resultat av flera eventuella intressenter som vill köpa upp företaget 

eller ingå i en fusion, så kommer vinsterna för målföretaget att öka i samband med de totala 

vinsterna (Berkovic och Narayanan 1993).  

 

Synergi sammanfattar en rationell anledning till förvärv och fusioner med en utgångspunkt i 

att två sammanlagda företag genererar större vinst, marknadsandelar samt makt på 

marknaden. Synergi kan förklaras med ett exempel som utspelar sig utifrån företag A, som 

ska köpa upp ett företag, och företag B som ska bli uppköpt. Värdet av företag A förklaras 

med VA  och värdet på företag B förklaras som VB . Skillnaden mellan värdet av de två 

kombinerade företagen och summan av värdet på de två separata företagen förklaras enligt 

nedan;  

 

Synergi= VAB – (VA + VB) 

 

Formeln ovan kan tolkas som att synergi uppstår när värdet av två kombinerade företag 

(uppköp/ fusion) är större än värdet av två separata företag tillsammans.  

 

Synergi kan uppstå till en följd av att förvärvet eller fusionen prisar strategiska fördelar i form 

av marknadspositioner. Det kan handla om två olika typer av företag som producerar olika 

produkter som agerar i olika marknader, men som kan ge fördelar till varandra i framtiden 

gällande produktion. Ett exempel som beskrivs är ett företag som producerar symaskiner 

köper upp ett datorföretag. I framtiden kan sy företaget gynnas av datorer då symaskiner blir 

allt mer datorbaserade. Ett förvärv eller en fusion kan resultera i markandsmonopoler då 

företag kan bli uppköpta i syfte om att reducera konkurrensen, vilket även medför större 

marknadsandelar för det köpande företaget. Monopoler och för stora marknadsandelar gynnar 

                                                 
2 Ett värde som presenteras till aktieägare i syfte om att påvisa företagets förmåga att öka kapitalvinsten 
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inte samhället i längden och kan kommas att stoppas av staten genom lagar och regler. Två 

kombinerade företag kan drivas mer effektivt och bidra till kostnadsreduktion. Reduktionen 

av kostnader och utgifter är en drivande faktor bakom flera fusioner och uppköp. 

Kostnadsreduktion uppstår bland annat i form av att kostnaden för produktion minskas i 

samband med att volymen av produktion ökar.  

 

Teknologisk överföring är ytterligare en drivande faktor bakom förvärv och fusioner och 

kategoriseras som en synergieffekt. En teknologisk överföring kan förklaras med exemplet av 

ett bilföretag som köper upp ett flygbolag i syfte om att tillföra flygteknik till sina bilar. Här 

är den teknologiska kunskapen som företaget besitter den mest värdefulla tillgången och 

motivet bakom uppköpet. Andra företag värdesätter andra typer av tillgångar i syfte om att 

företag ska uppnå en värdeökning. 

 

En mer diskret faktor bakom förvärv är utbytet av ledningen och styrelsen. Ledningen kan 

under en längre period gjort ett sämre jobb och drivit bort företaget från dess mål och 

inriktning vilket resulterar i ett förvärv i syfte om att byta ledning och styrelse med ett företag 

som går i rätt riktning. Förvärv kan leda till skattereduktion vilket i sin tur medför ett starkt 

incitament att gå ihop eller köpa ett företag. Skattefördelarna består även av oanvänd 

skuldkapacitet samt användningen av överskottsmedel. (Hillier, et al, 2013) 

2.5.2 Agentmotivet  

Agentmotivet utspelar sig utifrån ledningens egna intressen och fördelar. De intressen och 

fördelar som kan komma att utnyttjas baseras på spridningen i företagsledningens portfölj, 

nyttjandet av fritt kassaflöde i syfte om att expandera organisationens omfång och slutligen 

uppköpet och utnyttjandet av tillgångar som medför i att företaget blir beroende av ledningen 

(Shieifer and Vishny, 1989). Berkovitch och Narayanan beskriver grunden till ovan nämnda 

motiv som ett resultat vilket medförs i samband med förvärvet/fusionen som leder till en 

värdeöverföring från aktieägarna till företagsledningen. Exempelvis kan ledningen förvärva 

företag som agerar i deras egna branscher, i syfte om att binda den specifika kunskapen till 

hela enhets framgång. Ledningen kan komma att utnyttja detta med avsikten om att öka extra 

förmåner eller slå ut konkurrensen som är bättre på att driva delar av samma typ av 

verksamhet. En sådan skötsel av företaget resulterar i att agentkostnader uppstår som i sin tur 

minskar på det totala värdet av de kombinerade företaget gentemot aktieägarna.  

 

Författarna menar att den väsentliga aspekten i argumenten ovan grundar sig i att företaget 

som har blivit inriktat som ett potentiellt uppköp, har blivit identifierat som det bäst lämpade 

för ändamålet att höja ledningens egna välfärd. Därav får aktieägarna, i målföretaget, vetskap 

om värdet som de besitter, vilket medför att de erhåller en förhandlingsstyrka. 

Förhandlingsstyrkan nyttjas till att försöka behålla värdet som företaget besitter och höja 

prislappen på transaktionen. Aktieägarna lyckas behålla värdet till den utsträckning som 

ledningen anser vara lämplig. Värdet som bevaras genom denna process kommer att öka i 

samband med summan som ledningen, i det budgivande företaget, beviljar. Utifrån denna 

analys dras slutsatsen om att ju allvarligare agentproblemet utstår sig att vara, desto högre 

vinst erhåller målföretaget. Baserad på denna slutsats, medförs en ytterligare påföljd som 

innebär att ju större anslaget är genom ledningen, desto lägre är totalvinsten. Berkovitch och 

Narayanan framlägger att det likaledes existerar en omvänd korrelation mellan totalvinst och 

mål- företagets vinster (Berkovitch och Narayanan, 1993).   
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2.5.3 Hybrismotivet  

Hur kommer det sig att budgivare lägger bud som överstiger marknadsvärdet? En förklaring 

till överstigande bud är hybris bland den budgivande företagsledningen, även kallat för 

hybrismotivet. Motivet grundar sig utifrån att företagsledningens förvärv motiveras med 

hänsyn till deras misstag vilket resulterar i att synergieffekter som uppstår i samband med 

förvärvet/ fusionen är lika med noll. Om ett antagande görs om att ledningen, som agerar 

budgivare, är lika troliga att överskatta, som att underskatta synergin blir den totala synergin 

lika med noll. Detta på grund av ett förvärv/fusion enbart sker när ledningen överskattar 

fusionen vilket resulterar i en betalning som representerar överföringen mellan budgivare och 

målföretag. Ju högre vinst för målföretaget, desto mindre vinster återstår för budgivaren och 

totala vinster blir noll. Utifrån den analysen har budgivarens och målföretagets vinster en 

negativ korrelation, medan budgivarens vinster och totala vinster är okorrelerade (Berkovitch 

och Narayanan).  

 

Hybris motivet förklarar anledningen bakom att vissa förvärv/fusioner sker, trots att budet 

som anges för målföretaget är högre än marknadspriset och representerar ett tydligt 

överskattningsfel. Motivet som kännetecknas av företagsledningens hybris, presenterades av 

Roll (1986). Vid presentationen av motivet gjordes ett antagande för en effektiv marknad där 

priset reflekteras av tillgänglig information vilket medför ett tankesätt om att bud som 

överskrider det rådande marknadsvärdet inte kommer att accepteras. Verkligheten skiljer sig 

från teorin då marknaden inte uppfyller alla kriterier för att den ska anses vara effektiv vilket 

medför att teorin inte specifikt kan tydliggöra förvärvets effekt (Roll 1986).  

2.6 Tidigare forskning  

2.6.1 Förvärv 

Företag är ofta i behov av att utvecklas, expandera och frambringa högre tillväxt. Ett vanligt 

tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål är att genomföra företagsförvärv. Detta leder till att 

företag kan skapa större marknadsandelar inhemskt men även internationalisering via förvärv 

(King et al, 2004). Tidigare studier har uppmärksammat vilken påverkan förvärv har på 

aktiepriset och den abnormala avkastningen. Justice Kyei-Mensah, et al. (2017) utför en 

studie i syfte om att undersöka den abnormala avkastningen i samband med tillkännagivande 

av företagsförvärv. Studien har tillämpat en relativ stor population på 8945 tillkännagivanden 

som utspelar sig på den amerikanska marknaden. Justice (2017) betonar den höga frekvensen 

av studier som har tillämpats på ämnesområdet företagsförvärv i samband med effekten på 

aktiepriset och motiverar deras ämnesval med att beräkningen av den abnormala avkastningen 

(AR) har stor betydelse på resultaten. Författarna understryker de inkonsekventa slutsatserna 

som tidigare forskning kommit fram till gällande den abnormala avkastningen. Studien 

tillämpar två olika metoder för att sammanställa den abnormala avkastningen för att sedan 

jämföra resultaten på signifikansen med ändamålet om att belysa skillnaden på resultat 

beroende på metodval. Ett av metodvalen, i samband med sammanställningen av AR, är 

“fyrfaktors modellen”3 i samband med “OLS” modellen. Det andra metodvalet grundar sig i 

användningen av fyrfaktorsmodellen i samband med en modell som förkortas med akronymen 

“GJR-GARCH”, som utvecklades av Glosten et al. (1993). Studien visade på en positiv och 

signifikant kumulativ abnormal avkastning i samband med GJR-GARCH- metoden. (Justice 

Kyei-Mensah, et al., 2017)  

                                                 
3  Översättning från fourfactor model 
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Ytterligare en studie presenterad av Wansley, J., et al. (1983) påvisar att företagsförvärv 

genererar positiv abnormal avkastning. Författarna undersökte olika förvärvsvarianter och 

fann att det fanns en liten, däremot en icke signifikant, skillnad i den kumulativa abnormala 

avkastningen mellan olika förvärvsvarianter, där konglomeratförvärv genererade högst positiv 

abnormal avkastning. Författarna fann dock en signifikant skillnad i den kumulativa 

abnormala avkastningen i samband med betalningsmetoden, där kontantköp genererade störst 

positiv abnormal avkastning (Wansley, J., et al., 1983).   

 

En studie utförd av Dutta och Jog (2009) undersöker författarna 1300 förvärv under en period 

på 1993-2002 på den kanadensiska marknaden. De undersöker vare sig det uppstår en negativ 

eller positiv aktieavkastning i förhållande till ett förvärv. Resultatet i denna undersökning 

visade inga samband på varken abnormala negativa avkastningar i förhållande till förvärv 

eller negativa påverkan på rörelseresultat efter förvärvet. I studien tar de i hänsyn till olika 

metodologiska val, statistiska tekniker och andra potentiellt relaterade faktorer som 

betalningsmetoder. Författarna noterar att aktiemarknaden reagerar positivt vid offentligt 

tillkännagivande av förvärven, men att detta sedan snabbt reglerar sig efter den nya 

informationen. (Dutta och Jog, 2009)  

 

En studie gällande tillkännagivande av förvärv och insiderinformation författad av Keown, 

A.J. och Pinkerton, J.M., (1981) påvisade signifikanta resultat att insidertrading är ett vanligt 

faktum som förekommer frekvent. Författarna undersökte aktieprisets rörelse på 194 

genomförda förvärv mellan 1975-1978 innan det offentliga tillkännagivandet. Genom 

statistiska analyser har författarna beräknat den abnormala avkastningen innan 

tillkännagivandet. Författarna kännetecknar den abnormala avkastningen som bevisning att ny 

information har läckts innan det officiella offentliggörandet. Undersökningsperioden som 

studerades var 125 dagar innan eventdagen samt 31 dagar efter. Författarna upptäckte att den 

kumulativa abnormala avkastningen fick en positiv ökning 25 dagar innan eventdagen och 

hälften av den totala ökningen i den kumulativa abnormala avkastningen sker innan 

eventdagen. Författarna finner en signifikant abnormal avkastning på minst 90%, tio dagar 

innan eventdagen samt 99,5% signifikansnivå, fem dagar innan eventdagen. Författarna finner 

även ytterligare stöd i hypotesen då en drastisk ökning av handelsvolymen upptäcktes en till 

tre veckor innan eventdagen. Resultaten visade att handelsvolymen för dessa veckor var 

247%, 112% samt 102% större än vad handelsvolymen var tre månader tidigare. Författarna 

finner alltså statistiskt signifikanta resultat gällande handel av insiderinformation, som 

påbörjar cirka en månad innan det officiella tillkännagivandet. Studien visar även stöd för den 

semistarka formen av effektivitet då marknaden inkorporerade den nya informationen en dag 

efter det officiella tillkännagivandet (Keown, A.J. och Pinkerton, J.M., 1981). 

 

Baserat på att tidigare forskningar har redogjort för en positiv abnormal avkastning i samband 

med tillkännagivande av förvärv ställs följande hypotes upp: 

 

Hypotes1= Det sker en positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, det finns 

samband för positiv abnormal avkastning och tillkännagivande av förvärv. 

2.6.2 Utlandsförvärv  

Den vetenskapliga studien; “Global diversification and bidder gains: A comparison between 

cross-border and domestic acquisitions”, skriven av Sara B. Moeller och Frederik P. 

Schlingemann (2005) undersöker inhemska och utländska företagsförvärv som uppstått i 
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USA, i syfte om att studera skillnaderna på aktiepriset mellan dessa. Undersökningen bestod 

av 4430 förvärv, som hade inträffat under tidsperioden 1985–1995. Studien har en 

utgångspunkt i att studera den eventuella förändringen i aktiepriset som sker i samband med 

företagsförvärv för att sedan jämföra dessa skillnader med variabeln inhemska/utländska- 

förvärv. För att mäta marknadens reaktion på förvärvet har den abnormala avkastningen på 

aktierna mäts. Studiens empiri reflekterar ett resultat på kort sikt då avkastningar mäts i 

samband med tillkännagivandet av förvärv. Utfallet av studien påvisar att företag som 

förvärvat utomlands har en signifikant lägre aktieavkastning på en procent och en signifikant 

lägre förändring i operativ prestanda. Resultatet förklaras med den så kallad “cross border 

effekt” som förmodas uppstå på grund av bland annat informationsasymmetri mellan 

förvärvande företaget och det utländska målföretaget samt skillnader i lagar och kultur. Det 

kan även bli tekniskt svårare för förvärvande företagen att genomföra en ordentlig due 

diligence (företagsvärdering) (Moeller och Schlingemann, 2005). 

 

I en undersökning utförd av Kim och Jung (2016) på den sydkoreanska marknaden mellan 

2000–2012 konstaterades motsatta resultat. Resultatet från undersökningen påvisar att förvärv 

av utländska företag genererar en positiv abnormal avkastning till skillnad från inhemska 

förvärv. Enligt författarna kopplas den positiva abnormala avkastningen till synergieffekter 

som uppstår vid förvärv av utländska företag (Kim och Jung, 2016). Foreign Direct 

Investments (FDI) är investeringar som bolag gör i utlandet. Enligt Conn 

et al., (2002) representerar utlandsförvärv 80% av alla investeringar som görs i utlandet av 

industrialiserade länder. Mellan 1980 och 2000 talet har en ökning på värdet av 

utlandsförvärv ökat från 0,5% till 2% (Conn et al., 2002). I en undersökning utförd av 

Constantinos C, et al., (1994) studeras företag och förvärv på vare sig utländska förvärv 

genererar värdemaximering för aktieägarna på den amerikanska marknaden. Studiens resultat 

visade på att majoriteten av de utländska förvärven genererade positiv aktieägarvärde. 

Resultaten visade sig ha samband med de nettovinster som utlandsförvärv frambringar 

(Constantinos C, et al., 1994). 

 

Ytterligare en undersökning som stödjer antagandet om att utländska förvärv genererar högre 

positiv abnormal avkastning är skriven av Cakici N, et al., (1996). Författarna undersöker den 

abnormala avkastningen som utländska förvärvande företag erhåller. Undersökningen 

genomfördes på 195 utländska företag som har förvärvat ett amerikanskt målföretag under 

1983–1992. Resultatet visade en positiv signifikant abnormal avkastning för de förvärvande 

företagen på nästintill 2% under en period på 21 dagar, tio dagar innan eventdagen samt tio 

dagar efter. Undersökningens resultat stödjer även hypotesen gällande att konkurrens om 

samma målföretag resulterar i en lägre värdeskapande affär för de förvärvande företaget 

(Cakici N, et al., 1996). 

 

Utifrån de empiriska resultaten som påvisats beträffande värdeskapande affärer samt positiv 

abnormal avkastning i samband med utlandsförvärv fastställs följande hypotes: 

 

Hypotes2= Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för 

utländska förvärv. 

2.6.3 Betalningsmetod  

Vid ett förvärv kan företag använda sig av ett antal olika betalningsmetoder. I denna rapport 

kommer kontant köp, köp av aktier och köp av tillgångar att redogöras för, och utgöra en 

avgränsning för studien.  
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När ett företag genomför ett förvärv via aktier innebär det att ett företag köper upp röststarka 

aktier hos målföretaget och därmed får en majoritetsröst. Sådana uppköp kan genomföras via 

en så kallad “tender offer” - ett offentligt anbud till målföretagets aktieägare för att köpa 

deras aktier. Detta sker ofta till ett högre pris än marknadsvärdet för att öka incitamentet till 

att sälja. Ett förvärv av aktier kräver inte akiteägarmöten eller röstning, det innebär alltså att 

ifall aktieägarna inte är nöjda med anbudet så kan de neka till att sälja sina andelar. Fördelen 

med ett förvärv av aktier är att förvärvande företagets ledning kan rikta sig direkt till 

aktieägarna och kan bortse från målföretagets ledning. Det uppstår i vissa fall situationer där 

målföretagets ledning står emot ett förvärv och i sådana fall är förvärv av aktier det optimala 

sättet att kringgå målföretagets ledning. Däremot brukar ett sådant motstånd från ledningen 

leda till högre kostnader, och därmed brukar aktieköp i dessa fall bli dyrare än 

sammanslagningar i slutändan. En nackdel med förvärv av aktier är att det i många fall finns 

en minoritet av aktieägare som motstår anbudet från det förvärvande företaget och därmed 

kan inte målföretaget fullständigt tas över. (Hillier et al., 2013).  

 

I forskningsartikeln “The Post‐Merger Performance of Acquiring Firms: A Re‐examination of 

an Anomaly” utförs en studie av Agrawal et al (1992), där författarna undersökte fusioner 

mellan 1955 och 1987 på den amerikanska börsen, The American Stock Exchange (AMEX), 

New York Stock Exchange (NYSE), visade på resultat där aktiekursen för det förvärvande 

företagets aktieägare sjönk med 10% under sammanlagt fem år, vilket var undersökningens 

avgränsningsperiod. Författarna undersökte huruvida resultatet kunde bero på problem med 

betavärdets uppskattning eller the firm size effect men fastställde att dessa inte hade någon 

påverkan på det givna utfallet (Agrawal et al, 1992). The firm size effect är en teori som 

förklarar att aktier genererar högre avkastning beroende på företagets storlek. Mindre företag, 

som ofta är under en stark tillväxtfas, har ofta högre avkastning än större, mognare företag 

genererar en lägre avkastning i aktier (Elfakhani, 1998). Författarna undersökte även ifall 

resultaten kunde bero på att marknaden anpassade sig långsamt till förvärvet, men kunde inte 

finna några samband till denna hypotes heller (Agrawal et al, 1992).  

 

Ett företag kan förvärva ett målföretag med en betalningsmetod eller en kombination av flera 

betalningsmetoder (Loughran och Vijh, 1997). Utifrån tidigare studier, tenderar köpande 

företag att använda sig av aktier som betalningsmetod när målföretagets aktier anses vara 

övervärderade (Travlos, 1987). På motsatt sätt sker kontantköp när aktierna anses vara 

undervärderade i enlighet med den modell som presenteras av Myers och Majluf (1984). 

Modellen menar att när ett företagsförvärv har finansierats med aktier så uppfattar marknaden 

att företagsledningen anser att målföretaget har övervärderade aktier och därmed kommer 

aktiepriset att sänkas som en konsekvens av detta. Denna teori baseras på 

informationsasymmetrin som uppstår mellan företaget och marknaden (Myers och Majluf, 

1984). Enligt Martin (1996) så genomförs förvärv via aktier av företag med lågt bokfört värde 

i jämförelse med marknadsvärde. I enlighet med Martins argument resulterar detta i att det 

förvärvande företaget är högt värderat, och även möjligtvis övervärderad. Ett företag som har 

finansierat ett förvärv via en kontantbetalning, signalerar till marknaden att de estimerar att 

värdet går upp, medan finansiering via aktier signalerar att värdet inte förväntas stiga lika 

mycket (Rappaport och Sirower, 1999). Enligt en eventstudie gjord av Travlos (1987) på den 

amerikanska marknaden visar resultatet på en signifikant negativ abnormal avkastning på -

1,47% under en två-dagarsperiod (dagen innan och eventdagen) under eventfönstret vid 

förvärv där finansieringsmetoden varit aktier. Studien visade även en signifikant negativ 

abnormal avkastning på -0,69% på eventdagen. Företag som däremot finansierat förvärv med 
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kontanter visade på relativt normal avkastning, med en insignifikant positiv avkastning på 

0,29% på eventdagen och 0,25% positiv avkastning under en tvådagarsperioden, som likaså 

var insignifikant (Travlos, 1987).  

 

Loughran och Vijh (1997) utförde en undersökning inom samma område, där 947 företag 

undersöktes mellan 1970–1989, på den amerikanska aktiebörsen, The American Stock 

Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE) och Nasdaq och där författarna fann 

ett samband mellan aktiekursen efter förvärvet, förvärvstypen och betalningsmetoden. Det 

visade sig att förvärv som skett med hjälp av aktier har visat ett negativt resultat på 

aktieavkastningen med ett genomsnitt på -25% medan förvärv med eget kapital har haft ett 

positivt resultat på aktieavkastningen i genomsnitt på 61,7%. Detta resultat påvisar att ett 

förvärv till synes kan vara en lönsam affär men lönsamheten har ett starkt samband till 

betalningsmetoden. Forskarna kom även fram till att förvärvande företagets chefer är mer 

villiga att betala med aktier när deras aktier är övervärderade och kontantbetalning när deras 

aktier är undervärderade. Författarna tar även upp att marknaden inte reagerar effektivt med 

insikten om potentiella fördelar som en sammanslagning av företagen kan leda till, eller 

informationen om vilken typ av betalningsmetod som kommer att ske (Loughran och Vijh, 

1997).  

 

Kusewitt (1985) visar motsatta resultat i sin forskning om framgång hos företag som är 

serieförvärvare4. Han hävdar att finansiering med hjälp av aktier är det fördelaktiga 

alternativet på grund av att finansiering med kontanter kan leda till ökade likviditetrisker och 

obalanserad kapitalstruktur. Kusewitt menar även att olika skattekrav för de två olika 

betalningsmetoderna under undersökningsperioden kan ha varit en påverkande faktor. 

 

Enligt en studie gjord av King et al. (2004) fann författarna inte ett samband med 

betalningsmetoden och abnormal avkastning och finner därmed inte att denna är en 

påverkande faktor för förvärvets resultat.  

 

En alternativ betalningsmetod till aktier och kontanter är köp via tillgångar. Ett företag kan 

förvärva ett målföretag genom att köpa upp alla dess tillgångar. Målföretaget behöver inte 

nödvändigtvis upphöra att existera då dess “skal” kan behållas. En formell röstning av 

målföretagets aktieägare krävs för att företaget ska bli uppköpt via deras tillgångar. En fördel 

som presenteras i samband med köp av tillgångar är att förvärvsföretaget inte kvarstår som 

minoritetsaktieägare, vilket ofta är fallet med förvärv via aktieköp. Att vara 

minoritetsaktieägare kan vara problematiskt i framtiden om situationer som “holdouts” 5 

uppstår (Hillier et al, 2013). 

 

I enlighet med Rappaport och Sirowers (1999) antaganden om att marknaden reagerar 

negativt vid tillkännagivande av förvärv med aktier kommer därmed samma antaganden att 

appliceras i denna studie. Premissen blir därav att kontantköp är det fördelaktiga 

betalningsalternativet vid förvärv. Således ställs följande hypotes upp: 

 

Hypotes3= Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för de 

förvärv som var finansierade med kontanter. 

                                                 
4 Serieförvärvare innebär ett företag som förvärvar på en frekvent basis 
5 Holdouts refererar till ett scenario där en minoritet av aktieägarna kan fördröja fullföljandet av en 

transaktion, om de inte får en kompensation.   
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2.6.4 Storlek på förvärv 

Ett av de främsta syftena med att genomgå ett förvärv är de potentiella synergierna som 

uppstår och påverkar både ledningen och aktieägarna positivt. Tidigare studier har undersökt 

hur avkastningen för aktieägare påverkas vid stora förvärv. Loderer och Martin (1990) menar 

att det förvärvande företaget upplever avsevärda förluster vid köp av större företag då det är 

högre sannolikhet att de överbetalar. Detta sker ofta hos överoptimistiska företagsledare som 

överskattar deras förmåga att utvinna de förmåner som ett förvärv kan bidra till, och därmed 

överbetalar de för större företag. (Loderer och Martin, 1990)  

 

Ytterligare empiriska resultat visar att det förvärvande företagets aktieägare inte upplever 

någon abnormal avkastning eller får ta del av en negativ abnormal avkastning i samband med 

tillkännagivande av publika aktiebolag. Detta tycks bero på att incitamenten för 

företagskontroll av publika företag är konkurrenskraftig. Som resultat av den konkurrenskraft 

som uppstår tenderar företag att lägga mer aggressiva bud med stora premier på målföretagen 

som i själva verket får ta del av de signifikanta buden samt de olika förmånerna och 

fördelarna som uppstår i samband med förvärv (Mandelker, G., 1974). Till följd av 

konkurrensen som uppstår framhävs och intensifieras även hybrisrelaterade effekter som 

kommer till följd av “winners curse”6 som kan leda till lägre intäkter och fördelar för de 

förvärvande företaget (Billett, M.T. och Y. Qian, 2008). Olika aktiemarknader har olika 

konkurrens gällande företagskontroll. Rossi och Volpin (2004) undersöker hur olika lagar och 

regler i olika länder kan påverka förvärv och fusioner. Konkurrensen för företagskontroll är 

även en faktor som undersöks. Incitamenten för företagskontroll varierar i olika länder vilket i 

samband med strikta lagar och regler samt ökad transaktionsvolym ökar premien. Enligt 

tabellerna i rapporten visas att Sverige tillhör de marknader med hög konkurrens av 

företagskontroll, med höga premier samt strikt aktieägarskydd. Därmed tillhör Sverige också 

bland de högst rankade som målföretag beträffande avslutade affärer. Eftersom premien blir 

högre i länder som exempelvis Sverige, blir det betydligt svårare att genomföra en 

värdeskapande affär. Att genomföra ett förvärv i länder med lägre konkurrens i 

företagskontroll och mindre strikta lagar och regler kring aktieägarskydd ska det i motsatt 

ordning leda till lägre premier och därmed fördela nyttan för både förvärvande företaget och 

målföretaget. (Rossi, S. och P.F. Volpin, 2004)  

 

Enligt en studie utförd av Jansen et. al (2013) visas även att den kumulativa abnormala 

avkastningen hos förvärvande företagets aktie blir större ju större förvärvet är. I led med Rossi 

och Volpin (2004) finner Jansen et. al (2013) att värdeskapande eller värdeförstörande 

effekten av förvärvet beror på storleken på förvärvet. Ytterligare empiriska resultat av Rosen 

(2006) visade på ett positivt signifikant samband mellan den kumulativa abnormala 

avkastningen, efter tillkännagivande av förvärv, i förhållande till storleken på förvärvet.  

 

Denna studie kategoriserar förvärven i stora och små förvärv baserat på hur stor 

finansieringen var. I studien antas stora finansierade förvärv tillhöra stora målföretag. Utifrån 

de erkända empiriska resultaten utgår författarna i uppsatsen utifrån de antagandet att större 

förvärv genererar en mindre värdeskapande affär. Därav ställs följande hypotes upp: 

 

Hypotes4= Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för de 

förvärv som definieras som små för studien.  

                                                 
6 Winners curse - det fenomen som uppstår vid budgivning när vinnaren tenderar att överbetala på grund av 

emotionella anledningar eller bristande kunskap.  

https://onlinelibrary-wiley-com.till.biblextern.sh.se/doi/full/10.1111/j.1755-053X.2010.01126.x?sid=vendor%3Adatabase#b34
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3 Metod    

I följande avsnitt kommer metoden för studien att presenteras. Metodval, insamling och 

metodkritik kommer att beskrivas. Samtliga begrepp och teorier i samband med metoden, för 

studien, kommer att redogöras för. 

3.1 Val av metod  

En kortsiktig eventstudie tillämpas som tillvägagångssätt, i syftet om att mäta 

marknadsreaktionen av ett specifikt event under en specifik tidsperiod. Valet av metoden är 

även i led med tidigare studier av bland annat Travlos (1987) och Cakici N, et al., (1996) som 

båda undersökt marknadsreaktionen på kort sikt. Antalet dagar under eventfönstret bestämdes 

med en utgångspunkt från tidigare studier, då Travlos tillämpat en eventstudie på fem dagar 

och Cakici N, et al. tillämpat en eventstudie på 21 dagar. Händelsefönstret som tillämpats för 

studien är en period på 13 dagar, vilket sträcker sig under fler antal dagar gentemot Travlos 

studie. Det längre eventfönstret motiveras utifrån att kunna undersöka Famas antaganden om 

en effektiv marknad då det är av intresse att undersöka ifall en tidigare abnormal avkastning 

inträffat i samband med förvärvet. Ett ytterligare antagande av Fama (1970) undersöks, och 

motiverar studiens längre eventfönster, som säger att en effektiv marknad inkorporerar all 

tillgänglig information snabbt och effektivt i priset. I kontrast med antalet dagar Cakici N, et 

al tillämpar i sin studie har denna studie tillämpat mindre antal dagar utifrån “joint 

hypotheses” problemet som framläggs av Fama (1991) och i stora drag beskriver svårigheten i 

att urskilja en abnormal avkastning till ett specifikt event. Problemet som framkommer med 

joint hypotheses medför i att ett längre eventfönster blir problematisk att koppla samman till 

det specifika eventet.   

3.2 Insamling av data 

Insamling av data för förvärv och fusioner sker via databasen Zephyr bureau van dijk, där 100 

antal företagsförvärv har valts utifrån specifikt valda kriterier. Förvärven har valts med en 

utgångspunkt från kriteriet om att det budgivande företaget ska vara börsnoterat. 

Målföretagen behöver inte vara börsnoterade, då vi undersöker hur aktiepriset ändras hos de 

förvärvande företagen. Förvärvande företagen ska vara svenska företag medan målföretagen 

får vara både svenska och utländska. Ytterligare ett kriterium är att förvärven avgränsas till de 

100 mest värdefulla förvärven i Sverige på ett tidsspann som omfattar tio år, mellan 2007-

2017. De 100 mest värdefulla förvärven i Sverige under den givna perioden avgränsas genom 

databasen Zephyr. Betalningsmetoden kommer även att beaktas och kommer att begränsas till 

uppköp av aktier, uppköp av tillgångar eller kontant. Vidare hämtas aktiepriset, i kronor, för 

eventfönstret från Thomson Reuters Eikon, och exporteras till excel för vidare beräkningar. 

Historisk kursdata för marknadsindexet OMXPI under estimeringsfönstret för varje företag 

tas fram via Nasdaq Omx Nordiq, som sedan exporteras till excel för att beräkna den normala 

avkastningen. 

 

Undersökningen som genomförs är kvantitativ då historisk sekundärdata används och 

statistiska analyser genomförs för att få fram ett resultat (MacKinlay, 1997). Studiens 

datainsamling har skett via ett strategiskt urval, i och med att urvalet baserar sig på ovan 

nämnda specifika kriterier och tidsperiod. Då studien utgår från tidigare erkända premisser, 

teorier och forskningar som sedan tillämpas till studiens resultat, utgår studien från en 

deduktiv ansats vilket är en riktning inom positivismen (Denscombe, M., 2018). 
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3.3 Eventstudie 

Den effektiva marknadshypotesen upprätthåller att ny information som är sammanbunden till 

ett event, exempelvis ett tillkännagivande av fusion eller förvärv, kommer att inkorporeras 

snabbt, effektivt och säkert i marknadspriset (Weston, Mitchel och Mulherin, 2003). Med 

antagandet om att priset snabbt justeras efter nysläppt information, är valet om att utföra studien 

i form av en eventstudie ett lämpligt alternativ. Eventstudier innehar ett kort eventfönster, vilket 

resulterar i ett mindre riskfyllt beräknande av den abnormala avkastningen och därför även 

undviker “joint hypothesis” problemet, som menar att det är nästintill omöjligt att testa 

marknadseffektivitet med en avsaknad av någon typ av “capital asset pricing model” (Fama, 

1991).   

 

På senare tid har empiriska undersökningar tillämpat eventstudie- metoder under längre 

tidsperioder, vilket har resulterat i en ökad popularitet bland forskare och ekonomer (Weston, 

Mitchel och Mulherin, 2003). Fama (1998) sammanfattar studier som innehar längre 

tidsperioder och påvisar att dessa hanterar flera års aktieavkastning som är sammanbundna till 

“proxy fights” (en grupp aktieägare som samlar ihop tillräckligt med röststyrka för att få igenom 

ett förslag), “stock splits” (när ett företag delar upp existerade aktier i multipla aktier i syfte om 

att likviditeten på aktierna) och “equity offering” (en publik inbjudan till att köpa ny emittering 

av aktier). Dessa empiriska studier uppvisar ett oregelbundet resultat vilket reflekteras i 

slutsatserna om att företag som genererar “equity offerings” underpresterar marknaden och 

företag som framställer “stock splits” överträffar marknaden.  Fama (1998) kritiserar 

ovanstående analyser och uppmärksammar avsaknaden av teorier. Utan underliggande teorier 

som stöd, skapas möjligheten att den abnormala avkastningen som är till följd av 

undersökningen beror på en slump. Fama fortsätter att kritisera den långsiktiga eventstudie 

metoden och menar att avsaknaden av en robust “asset pricing”7 modell resulterar i att 

variationen inte upptas i ett specifikt urval. Kritik riktas även på känsligheten av mätningar som 

utförs under längre perioder. Mätningar som utförs och kritiseras av Fama är till exempel i form 

av oberoende och normala antaganden, användningen av “buy- and- hold” jämfört med 

“calender- time portfolios”, som beskriver två olika metoder som beräknar riskjusterad resultat 

på lång sikt i samband med ett event, och valet mellan “equal weighting” och “value weighting”, 

vilket förklarar olika faktorer för att beräkna företagsindex. 

 

Med en utgångspunkt från Famas kritik mot empiriska studier som undersöker den långsiktiga 

avkastningen på aktiepriset, resulterar det i att denna studie ämnar till att undersöka den 

abnormala avkastningen med hjälp av en eventstudie på kort sikt.     

 

Eventstudien kommer att byggas på de sju stegen som Campbell, Lo och McKinlay (1997) 

presenterat. 

 

1. Händelse och händelsefönster definieras.  

2. Avgränsningar på kriterier av vilken data som skall användas i studien. 

3. Normala och abnormala avkastningsmodeller bestäms och beräknas.  

4. Estimeringsfönster bestäms, som krävs för att beräkna normala avkastningen 

5. Testproceduren utformas för att kunna beräkna den abnormala avkastningen. Här är det 

viktigt att hypoteser definieras och vilka tekniker som ska användas för att ta reda på företags 

individuella abnormala avkastning.  

6. Empiriska resultat samlas in 

                                                 
7 En modell för prissättning av tillgångar 
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7. Analys och slutsatser sammanfattas och fastställs. 

3.3.1 Händelse och händelsefönster definieras. 

Vid ett företagsförvärv meddelas allmänheten om denna händelse vid en tidpunkt som i denna 

studie kommer att definieras som dag 0. Händelsefönstret som bestäms i denna studie är 6 

dagar innan dag 0 som härefter kommer att betecknas som -6, samt 6 dagar efter dag 0 som 

kommer att betecknas som +6. Totalt kommer händelsefönstret bestå av 13 dagar där 

aktiepriset kommer att undersökas för respketive förvärv. Detta händelsefönster bestäms då 

det lättare går att utesluta andra faktorer som kan komma att påverka den potentiella 

abnormala avkastningen. Tidsperioden som undersöks är en tioårig period mellan 2007-2017. 

Under denna period pågick den globala finansiella krisen 2008, samt två konjukturscyklar, 

vilket medför ett lämpligt tidsspann då variationer i den globala och nationella ekonomiska 

marknaden förekommer (Ekonomifakta, 2019). 

 

3.3.2 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till ett antal kriterier som följs vid valet av företagsförvärv. 

Kriterierna som studien avgränsar sig till är: 

 

- Förvärvande företaget ska vara börsnoterade.  

- Förvärvande företaget ska vara svenskt. 

- Betalningsmetoden avgränsas till köp av aktier, tillgångar eller kontant.  

- Undersökningen är begränsad till de 100 förvärv med högst värde. 

- Undersökningens tidsperioden begränsas till 10 år från 2007.01.01-2017.12.31 

- Förvärvet ska vara på minst 51%, alltså vara en majoritet.  

 

3.3.2.1 Variabler 

Studien har som avsikt att undersöka den abnormala avkastningen på aktiepriser i samband 

med förvärv. Det har gjorts gott om undersökningar gällande just detta och därför är det 

viktigt att denna studie tillför något nytt till ämnet. Av ovannämnda anledningar ska studien 

undersökas i hänsyn till om den abnormala avkastningen skiljer sig beroende på om 

målföretaget är svenskt eller utländskt, om förvärvet har finansierats med kontanter eller 

andra betalningsmetoder (tillgångar eller aktier) samt det ekonomiska värdet på förvärvet. De 

förvärv som har finansierats med en kombination av olika betalningsmetoder kommer att 

tillhöra den kategori som utgjort majoriteten av köpet. Värdet på förvärvet kommer att delas 

upp i två olika kategorier, i syfte om att använda dessa som dummyvariabler i senare tester 

och analyser. Högsta transaktionsvärdet som studien tillämpar är 40.5 miljarder kronor och 

den lägsta är 0.87 miljarder kronor, vilket utgör undersökningens parametrar. I syfte om att 

underlätta sammanställningen av resultaten kommer två kategorier att skapas; “stort förvärv” 

som definieras av alla förvärv som har köpts med en prislapp på minst 2.9 miljarder kronor. 

Kategorin “litet förvärv” definieras av alla förvärv som har en prislapp på maximalt 2.8 

miljarder kronor. Fördelningen av de två olika kategorierna resulterar i att 51 företag tillhör 

“stort förvärv” och 47 företag tillhör “litet förvärv” vilket stärker validiteten, då 

generaliserbarheten stärks på grund av att det är nästintill jämt fördelat i båda kategorierna.  
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3.3.2.2 Bortfall 

Insamlingen av företag som hade genomfört förvärv enligt studiens kriterier, samlades in 

genom databasen Zephyr. Senare användes databasen Thomson Reuters Eikon i syfte om att 

samla in aktiepriset för respektive företag under en 15 dagarsperiod i samband med förvärvet. 

Företagen Pandox AB och D carnegie & co ab räknas som bortfall då aktiepriserna under 

eventfönstret i samband med  förvärvet inte fanns tillgängligt. Studien undersöker därmed 98 

företag och förvärv. 

3.3.3 Normala och abnormala avkastningsmodeller  

De modeller som ska användas för att beräkna normala- och abnormala avkastningar. För att 

kunna beräkna abnormal avkastning måste normal- och faktisk avkastning beräknas först. 

3.3.3.1 Faktisk avkastning 

Faktisk avkastning beräknas genom att använda varje företag stägningskurs för dagen. Den 

faktiska avkastningen i procentuell form beräknas genom nedanstående formel. 

 

Formel faktisk avkastning: 

 

Rit=
𝑃𝑖𝑡−𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 

 

𝑅𝑖𝑡= Faktisk avkastning för aktie i, på dagen t. 

Pit= Stängningskurs för aktie i, på dagen t. 

Pit-1= Stängningskurs för aktie i, på dagen t-1 

3.3.3.2 Normal avkastning 

För att beräkna den normala avkastningen (den avkastning som förväntat skulle skett om 

händelsen inte hade uppstått) finns två huvudsakliga modeller som används - 

marknadsmodellen och konstanta medelvärdesmodellen.  

 

Denna studie kommer utgå från den justerade marknadsmodellen, vilket är den förenklade 

metoden av marknadsmodellen som enligt Campbell et al (1997) är den rekommenderade 

modellen. Campbell et al, framhåller argument för att är den är den förbättrade versionen av 

konstanta medelvärdesmodellen då den tar bort de avkastningar som kan vara relaterade till 

variationen i marknadsavkastningen. Genom att använda denna modell kan undersökningens 

validitet ökas då uteslutandet av andra påverkande faktorer säkerställs till högre grad och 

studien kan säkra effekten av just det undersökta eventet (Campbell, Lo och McKinlay, 1997).  

Enligt Weston et al. (2001), ska den justerade marknadsmodellen inte medföra en signifikant 

skillnad i resultatet och därmed kommer denna modell tillämpas för denna studie. Istället för 

att samla data från estimeringsfönstret för varje bolag och beräkna 𝛼i och 𝛽i kommer 

alfavärdet 𝛼i att värderas till 0 och betavärdet 𝛽i  kommer att värderas till 1 (Weston et al., 

2001). Denna metod tillämpas då metoden anses vara fördelaktig i tidsavseende. Med en 

utgångspunkt i givna tidsramarna för studien kommer därmed den justerade 

marknadsmodellen användas i tidsbesparande syfte. 

 

När normala avkastningen tas fram via aktieindexet OMXPI, beräknas den normala 

avkastningen i procentuell form. 
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Formel (justerade) marknadsmodellen:  

 

Rit = 𝛼i+𝛽i𝑅m,t+𝜀i,t 

 

Förkortat är formeln för justerade marknadsmodellen: 

 

Rit = 𝑅m,t 

 

Rit=Normal avkastning av aktie i, under perioden t. 

 

𝛼i= Risk på aktie i, som inte går att förklara (Idiosynkrasi). (=0) 

 

𝛽i = Risk på aktie i, i förhållande till marknaden. (=1) 

 

𝑅m,t= Marknadsportföljens avkastning  

 

𝜀i,t = Störningsterm med medelvärde 0.  

3.3.3.3 Abnormala avkastningen (AR) 

Den abnormala avkastningen är den avkastning som skiljer sig från den normala 

avkastningen. Abnormal avkastning beräknas genom att ta den faktiska avkastningen vid en 

viss tidpunkt subtraherat med den normala avkastningen Campbell, Lo och McKinlay (1997).  

 

Formel för abnormal avkastning: 

 

𝐴𝑅i,t = Rit - (𝛼i+𝛽i𝑅m,t) 

 

𝐴𝑅i,t= Abnormala avkastningen för aktie i, under tidsperioden t. 

 

Rit= Den faktiska avkastningen på aktie i, under tidsperioden t. 

 

(𝛼i+𝛽i𝑅m,t) = Den förväntade (normala avkastningen) för aktie i, under perioden t.  

3.3.4 Estimeringsfönster 

För att få en rättvis bild av den normala avkastningen när marknadsmodellen nyttjas upprättas 

ett estimeringsfönster som sträcker sig över en period innan eventfönstret. Eventfönstret ska 

inte ingå i estimeringsfönstret. Estimeringsfönstrets period kan variera men Armitage (1995), 

hävdar att ett estimeringsfönster mellan 100-300 är idealt. När estimeringsfönstret definieras, 

bestäms 𝛼 och 𝛽som är väsentliga för att kunna beräkna den normala avkastningen när 

marknadsmodellen tillämpas. Genom att göra en enkel linjär regression kan 𝛼 och 𝛽beräknas. 

Den enkla linjära regressionen utförs i Excel. I denna studie används den justerade 

marknadsmodellen och därför sätts alfa till 0 och beta till 1. För att kunna ta reda på de 

parametrar som är nödvändiga för att kunna beräkna normal avkastning används ett 

marknadsportfölj index (Campbell, Lo och McKinlay, 1997). I denna undersökning används 

aktieindexet OMXSPI, som ska återspegla alla underliggande aktier på börsen under tiden t. 

OMXPI är ett prisindex som återspeglar kursutvecklingen för underliggande aktier på 
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stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Nordic).  Datan för aktieindexet OMXSPI kommer att tas 

för varje enskilt företags eventfönster från Nasdaq OMX nordic, för att sedan beräkna den 

normala avkastningen genom att ta aktieindexet för dag t subtraherat med aktieindexet för dag 

t-1 dividerat med dividerat med dag t-1, för att på så vis få fram den normala avkastningen i 

procentuell form. 

3.3.5 Testproceduren 

När parametrarna för att beräkna den normala avkastningen har upprättats är det dags att 

beräkna den abnormala avkastningen. Detta görs inom händelsefönstret för att undersöka om 

eventet har bidragit till en abnormal avkastning. För att vidare undersöka samband mellan 

variablerna genomförs en multipel regressionsanalys där de tre olika oberoende variablerna, 

storlek på förvärv, betalningsmetod samt land, sätts i förhållande till den beroende variabeln; 

abnormal avkastning. Signifikanstest (t-test) utförs även för att säkerhetsställa den abnormala 

avkastningens signifikans, i förhållande till de givna variablerna.  

 

Sammanställning av hypoteser: 

 

Hypotes1= Det sker en positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, det finns 

samband för positiv abnormal avkastning och tillkännagivande av förvärv. 

 

Hypotes2= Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för de 

förvärv som definieras som små för studien.  

 

Hypotes3= Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för de 

förvärv som var finansierade med kontanter. 

 

Hypotes4= Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för 

utländska förvärv. 

3.3.5.1. Genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) 

Genom nedanstående modell beräknas den genomsnittliga abnormala avkastningen för aktie 

“i” under period “t”. För att få fram den genomsnittliga abnormala avkastningen ska alla 

abnormala avkastningar, för varje event summeras och sedan divideras på antalet event. Detta 

görs via excel genom att ta alla abnormala avkastningar under händelseperioden -6 tillochmed 

+6.  

 

𝐴𝐴𝑅t= 1 ÷ 𝑛 ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑛
𝑖=1  

 

𝐴𝐴𝑅t= Den genomsnittliga abnormala avkastningen under tidsperioden t. 

 

𝑛= Antalet event. 

 

𝐴𝑅i,t= Den genomsnittliga abnormala avkastningen för aktie i under tidsperioden t.  

3.3.5.2 Den kumulativa avkastningen (CAR) 

Genom nedanstående formel beräknas den kumulativa genomsnittliga avkastningen, som är 

den abnormala avkastningen, ackumulerad under en specifik tidsperiod; t . 
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𝐶𝐴𝑅i(t1,t2)=∑ 𝐴𝑅
𝑡2
𝑡=𝑡1

i,t 

 

𝐶𝐴𝑅i(t1,t2)= Kumulativ abnormal avkastning för aktie i, mellan dag t1 och t2, som är dagar 

inkluderade i eventfönstret.  

 

𝐴𝑅i,t= Abnormal avkastning för aktie i, under tidsperioden t. 

3.3.5.3 Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) 

Genom att summera den genomsnittliga abnorma avkastningen (AAR) tas den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) fram.  

 

𝐶𝐴𝐴𝑅(t0,t1)= ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡𝑖
𝑡2
𝑡=𝑡1

 

 
3.3.6 Multipel regressionsanalys 

Med hjälp av en multipel regressionsanalys undersöks ifall det finns ett statistiskt samband 

mellan beroende variabel y, och obereoende variabler x. Den beroende variabeln som 

undersöks är den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR), medan de 

oberoende variablerna är de variabler som kan komma att påverka beroende variabeln. De 

oberoende variablerna är betalningsmetod, utländska/inhemska målföretag samt storleken på 

förvärvet. Med hjälp av dessa variabler kan samband mellan beroende och de oberoende 

variablerna undersökas. De oberoende variablerna kommer att utformas som dummyvariabler 

då det finns fler utfall än ett. För att undersöka om utländska målföretag genererar större 

positiv abnormal avkastning kommer utländska målföretag få en dummyvariabler 1, medan 

inhemska får 0. Ytterligare ett syfte med undersökningen är att ta reda på ifall 

kontantbetalningar genererar högre positiv abnormal avkastning och därmed en ytterligare 

dummyvariabel att utföras, därmed kommer kontantbetalningar få värdet 1, medan resterande 

(uppköp av tillgångar och uppköp av aktier) kommer att tilldelas värdet 0. Då kriterierna för 

denna uppsats har begränsat sig till de 100 största förvärven gjorda av svenska listade företag 

under 2007-2017 kommer ytterligare ett samband att undersökas vilket är storlek på förvärvet. 

Förvärven kommer att delas upp i två kategorier varav de små förvärven (på maximalt 2.8 

miljarder kronor) kommer att tilldelas värdet 1, medan de stora förvärven (på minst 2.9 

miljarder) kommer att tilldelas värdet 0. (Andersson et al., 2007) 

 

Formel: 𝑌 = 𝛽0+ 𝛽1𝑋1i+. . . +𝛽k𝑋ki 𝜀i 

 

Vissa antaganden krävs inför utförandet av en multipel regressionsanalys: 

 

1. Homoskedastisitet, vilket innebär att alla oberoende variablernas samtliga värden ska 

vara konstanta runt regressionsekvationen, det vill säga att variansen hos feltermerna 

är konstant och spridningen därmed är jämn. För att ta reda på om homoskedastisitet 

råder kan ett diagram utföras över residualerna, räcker detta inte kan istället ett 

Goldfeld-Quandt test utföras. Detta gör man genom att dela upp urvalet i två grupper 

och jämföra RSS med hjälp av F-kritiskt värde. (Hill, Griffiths, Lim 2008).  

 

2. De oberoende variablerna ska inte vara korrelerade till varandra, det ska inte finnas 

multikollinearitet. 
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För att resultatet av en multipel regressionsanalys ska bli så reliabel som möjligt med 

hög validitet krävs det att variablerna som undersöks inte har en hög korrelation till 

varandra, detta fenomen kallas multikollinearitet, och bör säkerhetsställas innan en 

multipel regressionsanalys genomförs. Detta görs för att säkerhetsställa resultatet för 

att varje oberoende variabel som används har de samband till den beroende variabeln 

som resultatet uppvisar. Med hög multikollinearitet kan detta svikta och ge ett 

missvisande resultat. Finns det en hög multikollinearitet bör vissa variabler uteslutas. 

(Mason och Perreault, 1991) För att undersöka omfattningen av multikollineariteten 

mellan de förklarande variablerna som används i analysen, utförs ett VIF test (variance 

inflation factor). Ett värde lägre än 10 tyder på att det inte råder multikollinearitet 

mellan de förklarande variablerna. (Andersson et al., 2007, s. 119) 

 

3. Det ska finnas ett linjärt samband mellan oberoende och beroende variabler. För att 

ta reda på om en multipel regressionsanalys går att applicera genomförs ett RESET-

test.  

 

4. Feltermerna ska vara oberoende av varandra och vara normalfördelade. 

(Westerlund, 2005) 

 

5. Autokorrelation, ett grundläggande antagande för ett linjärt samband är att 

residualerna inte är korrelerade. Autokorrelation är tämligen vanligt bland tidsserier 

och autokorrelation används som term när det tillfaller samband mellan variabler över 

tid. Ifall detta skulle vara ett faktum bör detta korrigeras, detta görs via ett test så kallat 

Durbin-Watson Test som undersöker om Autokorrelation föreligger. (ibid) 

3.3.7 T-test 

För att undersöka om den abnormala avkastningen är signifikant utförs ett t-test. T-testerna 

genomförs i excel. För att ett t-test ska kunna genomföras krävs att variansen tas fram. Detta 

görs genom att beräkna variansen för varje aktie under estimeringsfönstret. I och med att den 

justerade marknadsmodellen används, används OMXPI som marknadsindex. OMXPI samlas 

in under eventfönstret för varje undersökt företag, alltså -6 till +6 från eventdagen för varje 

enskilt företag. Alla dessa värden sammanräknas sedan. Summan av varianserna för alla bolag 

multipliceras sedan med 1 och och dividerat med antalet bolag i kvadrat. (MacKinlay, 1997). 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅t)=
1

𝑛2 
∑ 𝜎𝑛

𝑖=1
2
it 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅t)= Variansen för genomsnittlig abnormal avkastning under perioden t. 

𝑛 = Antalet observationer 

𝜎2 = Variansen för den genomsnittliga abnormala avkastningen under estimeringsperioden för 

aktie i.  

 

När variansen för den genomsnittliga abnormala avkastningen under perioden t är beräknad 

genom ovanstående formel, multipliceras detta värde med eventfönstrets längd. 

 

𝜎2(t1,t2)=L𝜎2(AARt) 
 

För att beräkna variansen för den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen krävs 

beräkning genom nedanstående formel: 
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𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(t0,t1))=∑ 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅
𝑡2
𝑡=𝑡1

t) 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(t0,t1))= Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning under dag t0 och t1. 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅t)= Variansen för genomsnittlig abnormal avkastning under period t.  

 

För att till sist testa signifikansnivån för den abnormala avkastningen tas den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen under eventfönstret t, dividerat på variansen i kvadrat 

under tidsperioden t.  

 

01=
𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0,𝑡1)

𝑣𝑎𝑟𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0,𝑡1)1/2 ~n (0,1) 

 
𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0,𝑡1)= Genomsnittliga kumulativa avkastningen för dag t0 och dag t1. 

 

𝑣𝑎𝑟𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0, 𝑡1)= Variansen för genomsnittliga kumulativa avkastningen för dag t0 och dag 

t1. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

3.4.1 Reliabilitet 

För att en studie ska vara reliabel krävs det att studiens resultat är tillförlitlig. För att uppnå en 

hög tillförlitlighet krävs att en studie ska kunna genomföras på nytt med samma eller liknande 

resultat (Bjereld et al, 2002). Om undersökningen ska genomföras på nytt, med samma 

kriterier, index och tekniska modeller så bör utfallet bli detsamma. Då undersökningens 

resultat består av sekundärdata och är begränsad över ett specifikt tidsspann, med specifika 

kriterier, underlättas förmågan att uppnå hög reliabilitet då undersökningen blir enkel att 

genomföra med “test-re-test”. I samband med ett test-re-test blir interbedömarreliabiliteten 

likaledes hög, då resultatet inte ska variera beroende på vem som utför undersökningen 

(Denscombe, M., 2018).Vid tillämpning av sekundärdata är det av stor vikt att förhålla sig 

kritiskt till de använda källorna (Lundahl och Skärvad, 1999). Genomgående för studien har 

fokus lagts på att utgå från en övervägande del förstahandskällor, för att säkerhetsställa 

trovärdighet. Databaserna Zephyr bureau van dijk och Thomson reuters eikon användes för 

insamling av sekundärdata. Undersökningens resultat baseras strikt på datan som framkommit 

i dessa databaser. Databaserna implementerades i undersökningens metod, i syfte om att 

använda tillförlitliga källor samt att underlätta överföringen av data till excel. Datan för båda 

dessa databaserna kontrollerades gentemot Avanza samt OMX Nordiq. Förutsatt att datan 

som samlats in via zephyr och thomson reuters eikon, är korrekt så ska även resultatet för 

denna studie ha hög reliabilitet. I syfte om att räkna fram normalavkastningen för respektive 

förvärv, har data inhämtats från Nasdaq Omx Nordic. Nasdaq inc. utsäger sig vara världens 

största börsföretag med 3900 listade företag, och genomför en leverans på börsteknologi och 

tjänster till sex kontinenter. Med en utgångspunkt i ovanstående resonemang anses Nasdaq 

Omx Nordic vara en reliabel källa som presenterar korrekt information  

 

Vid beräkningarna som utfördes i Excel implementerades en mängd självverkande 

beräkningar i form av givna formler i Excel. Detta gjordes i syfte om att minimera den 
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mänskliga faktorn, där risken för eventuella felberäkningar ökar. De automatiserade 

beräkningarna dubbelkollas med jämna mellanrum i form av slumpmässiga stickprov som 

beräknades för hand. 

3.4.2 Validitet 

Med en hög validitet innebär det att en undersökning studerar det som avses att mätas (Bjereld 

et al, 2002). Studien avser att undersöka hur aktiepriset påverkas vid ett specifikt event, vilket 

i denna studie kännetecknas av ett företagsförvärv samt vilka samband som finns till abnormal 

avkastning utifrån de valda kriterierna. I enlighet med Famas (1991) argument kan andra 

påverkande faktorer med större sannolikhet uteslutas i och med den kortsiktiga analysen och 

det korta eventfönstret av den abnormala avkastningen.  

 

Modellen som valdes för att beräkna normal avkastning är justerade marknadsmodellen, där 

aktieindexet OMXPI valdes att tillämpas. Valet baserade sig på det faktum att OMXPI 

representerar alla aktier som är noterade på stockholmsbörsen, vilket även är ett kriterium i 

denna studie. Genom tillämpning av den justerade marknadsmodellen sätts alfavärdet och 

betavärdet till 0, respektive 1. Resultatet skulle med störst sannolikhet variera med små 

marginaler, men inte till sån stor grad att det ska påverka resultatet signifikant, enligt Weston 

et al. (2001). Därmed anses denna studie, trots modellval, ha en hög validitet.  

3.5 Metodkritik 

Studien har delat upp de implementerade variablerna i olika portföljer. Portföljerna innehåller 

olika många förvärv i varje enskild portfölj. Antalet i portföljen för inhemska förvärv var 30 

stycken i kontrast till portföljen för utländska förvärv som innehöll 68 förvärv. Sådan 

skiljaktighet kan bidra till att resultatet inte kan säkerhetsställa signifikans samt generaliseras. 

Ett ökat antal av förvärv i varje portfölj skulle även öka generaliserbarheten ytterligare. 

Endast 100 förvärv har undersökts, flera observationer skulle krävas för att öka potentialen till 

ett signifikant och generaliserbart resultat.  

 

Valet av metod kan även påverka undersökningens resultat. Studien tillämpade justerade 

marknadsmodellen där 𝛼 och 𝛽 sattes till 0 respektive 1, och ett aktieindex användes för att 

förklara den normala avkastningen. Genom att tillämpa marknadsmodellen, där 𝛼 och 

𝛽 beräknas, skulle studien frambringa ett mer konkret och tillförlitligare resultat.  

 

Ytterligare en nackdel med användningen av den justerade marknadsmodellen för att beräkna 

jämförelseindexet uppstår i form av utelämnandet av eventuella aktieprisrörelser i samband 

med avvikelser från det normala som uppstår innan evenfönstret. Genom att studera varje 

företags enskilda aktiekurs i ett estimeringsfönster skulle abnormala avkastningar kunna 

fastställas tidigare, som i sin tur kan ha anknytning till att insiderinformation har uppstått. 

 

Resultatet presenterar förvärv som är finansierade med kontanter i en enskild portfölj och 

förvärv som är finansierade med aktier och tillgångar i en gemensam portfölj. Anledningen 

bakom tillvägagångssättet är att studien tillämpar en regressionsanalys där varje oberoende 

variabel agerar som en dummyvariabel. En dummyvariabel kan endast ha två utfall vilket 

resulterar i att betalningsalternativen begränsas till antingen kontanter eller aktier/tillgångar. 

Studien tillämpar alltså inte tillgångar och aktier separat. Vidare tar studien inte hänsyn till om 

aktiebolaget är noterade på fler marknadsplatser än Stockholmsbörsen. I de fall bolaget har 
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olika aktieslag (till exempel A- och B-aktier) så har data hämtats från den aktie som handlas 

mest frekvent.    

 

Ett kriterium som tillämpades i studiens datainsamling i Zephyr, var att det förvärvande 

företaget måste vara börsnoterat under de givna tidsramarna 2007–2017. Detta kriterium 

upprättades för att förenkla insamlingen av aktiepriserna under eventfönstret. När databasen 

Thomson Reuters Eikon sedan tillämpades i syfte om att samla in aktiepriset för varje företag 

under eventfönstret så kunde två företags aktiekurser inte upptäckas, trots det uppsatta 

kriteriet i Zephyr. Detta medförde i två bortfall, och därmed påverkar trovärdigheten för 

databasen Zephyr. 

 

Ännu en aspekt att ta i beaktning är hur den globala finanskrisen kan ha påverkat aktiepriserna 

och effekterna på olika event under den givna perioden. Då undersökningens tidsram och den 

globala finanskrisen, dess effekt och återhämtning korsar varandra kan förvärven som är 

genomförda under denna period vara en påverkande faktor på resultatet. Då finanskrisen i sig 

är ett event som påverkar aktiepriserna och stimulerar abnormal avkastning kan det vara 

problematiskt att avgöra om det är eventet förvärv eller finanskris som genererar abnormal 

avkastning. Under studiens undersökningsperiod framkommer även skiften av 

konjunkturcykler. Ovanstående event kan vara en förklarande faktor till studiens resultat, men 

bearbetas inte av studien, och kan därför inte göras antaganden om.  

 

Kusewitt (1985) undersöker serieförvärvande företag och dess avkastning i förhållande till 

betalningsmetod. Denna studie har uppmärksammat serieförvärvande företag under den 

tioåriga undersökningsperioden. Däremot har inte denna variabel tagits i beaktning. Att ta 

hänsyn till denna variabel skulle kunna ge ytterligare förklarande orsaker till resultatet och 

frambringa eventuella samband.  
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4 Empiri    

I följande avsnitt kommer resultatet för undersökningen att presenteras. Värdena för studien 

presenteras i form av tabeller och diagram. 

4.1 Presentation av resultat  

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) presenteras i form av en tabell för respektive 

portfölj samtidigt som den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) 

presenteras i form av både en tabell och ett diagram, för respektive portfölj. Diagrammet 

består av en Y- axel som uppvisar CAAR och en X- axel som uppvisar dagarna under 

eventfönstret (från -6 till 6). Diagrammet visar förändringen av CAAR under eventfönstret. 

En tabell kommer att tillämpats i samband med respektive variabel som kommer att bestå av 

differensen mellan medelvärdet av respektive CAAR för tillhörande variabler. Sammanlagt 

kommer tre tabeller att appliceras som visar differensen mellan CAAR; en tabell för 

skillnaden mellan stora och små förvärv, en tabell i syfte om att visa skillnaden mellan 

betalningsalternativen av förvärven och en tredje tabell kommer att uppvisa differensen 

mellan inhemska förvärv och utlandsförvärv.    

 

Sju portföljer kommer sammanlagt att presenteras. Varje portfölj motsvarar en variabel som 

undersökts. Tabellerna uppvisar även olika eventuella signifikanser. Alla CAAR värden har 

testats, under respektive dag i respektive portfölj, på 90%, 95% och 99% signifikansnivå. För 

att markera vilken signifikansnivå värdena uppfyller är dessa uppdelade i antalet stjärnor. En 

regressionsanalys har implementeras i syftet om att undersöka om det existerar ett statistiskt 

signifikant samband mellan en beroende variabel, som i studien representeras av den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen och tre oberoende variabler som utgörs av 

studiens olika portföljer. 

 

I tabellerna har stjärnor tillämpats på de värden som visar signifikans. En stjärna (*)  

signalerar en signifikans på 90%, två (**) signalerar en signifikans på 95% och tre (***) 

signalerar en signifikans på 99%. Avsaknaden av stjärnor signalerar en signifikans lägre än 

90%, och därmed uppfyller dessa värden ingen signifikans för denna studie. Siffrorna som 

presenteras i följande avsnitt består av den procentuella skillnaden i CAR och CAAR, vilket 

skrivs ned i decimalform. 
 

Tabell 1. CAR & CAAR för alla förvärv 

Dag CAR CAAR 

-6 -0,1793 

 

-0,0018** 

 

-5 -0,4864 -0,00496 

 

-4 0,6808 

 

0,0069 

 

-3 0,0232 

 

0,0002*** 

 

-2 -0,4254 

 

-0,0043 

 

-1 1,3878 

 

0,0142 

 

0 1,9730 

 

0,0201 

 

1 1,3270 0,0135 
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2 -0,4824 

 

-0,0049 

 

3 0,0476 

 

0,0005** 

 

4 0,1784 

 

0,0018* 

 

5 -0,1411 

 

-0,0014* 

 

6 0,1667 

 

0,0017* 

 

Medelvärde 

CAAR 

 0,003194769 

 

 

 
Diagram 1.1. CAAR för alla förvärv  

 
Tabell 1 visar den den kumulativa abnormala avkastningen samt den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen för alla 98 förvärv under eventfönstret. I tabellen visas en positiv ökning i 
CAR och CAAR vid dag -2 som når sin högsta punkt vid eventdagen och sedan dalar vid dag 1. Vid 

dag 2 har marknaden inkorporerat informationen och justerat aktiepriset då CAR och CAAR 
approximativt uppvisar samma siffror som dag-2. Diagram 1.1 uppvisar CAAR från tabell 1 i linjär 

form. Dag -3 har en signifikans på 99%. Dag -6 och 3 har en signifikansnivå på 95%. Dag 4,5 samt 6 

visar en 90% signifikansnivå.  
 
 

Tabell 2. CAR & CAAR för stora förvärv 

Dag CAR CAAR 

-6 0,1536 0,0030 

 

-5 -0,2325 

 

-0,0045 

 

-4 0,2716 

 

0,0053 

 

-3 -0,0447 -0,0009** 

 

-2 -0,0678 

 

-0,0013* 

 

-1 0,2094 

 

0,0041 

 

0 0,9684 

 

0,0190 

 

1 1,0187 

 

0,0199 

 

2 -0,0692 

 

-0,0013* 
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3 -0,0352 

 

-0,0007** 

 

4 0,1533 

 

0,0030 

 

5 -0,0926 

 

-0,0018* 

 

6 0,0177 

 

0,0003** 

 

Medelvärde 

CAAR 
 0,0033 

  

  

 

Diagram 2.1 CAAR för stora förvärv  

 
Tabell 2 visar CAR och CAAR på stora förvärven under eventfönsret. Portföljen för stora förvärven 

innehar totalt 51 förvärv. Tabellen visar på den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen 

som stiger dag -1 och når sin högsta punkt vid dag 1. Vid dag 2 visar diagrammet hur aktiepriset har 
anpassat sig utefter den nya informationen och återgått till approximativt samma värde som vid dag -

2 och -3. Diagram 2.1 uppvisar CAAR från tabell 2 i linjär form. Dag -3,3 samt 6 visar en 
signifikansnivå på 95%. Dag -2,2 och 5 visar en signifikansnivå på 90%.  
     

 

 

Tabell 3. CAR & CAAR för små förvärv 

Dag CAR CAAR 

-6 -0,3330 

 

-0,0071 

 

-5 -0,2540 

 

-0,0054 

 

-4 0,4091 

 

0,0087 

 

-3 0,0680 

 

0,0014** 

 

-2 -0,3576 

 

-0,0076 

 

-1 1,1785 
 

0,0251 
 

0 1,0047 
 

0,0214 
 

1 0,3083 
 

0,0065 
 

2 -0,4131 

 

-0,0087 

 

3 0,0828 

 

0,0017* 
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4 0,0251 

 

0,0005** 

 

5 -0,0484 

 

-0,0010** 

 

6 0,1490 

 

0,0032 

 

Medelvärde 

CAAR 

 0,0029* 

 

 

 

 

Diagram 3.1 CAAR för små förvärv  

 

 
Portföljen för små förvärv innehar totalt 47 förvärv. I tabell 3 visas CAR & CAAR för de små 
förvärven under evenfönstret. En positiv abnormal avkastning sker vid dag -2 som sedan påbörjar att 

dala under eventdagen. Vid dag 2 har priset återgått till approximativt samma värde som vid dag -2 
innan eventet skett. Diagrammet 3.1 visar förändringen av CAAR för de små förvärven under 

eventfönstret. Dag -3,4 och 5 visar en 95% signifikansnivå. Dag 3 visar en signifikansnivå på 90%. 

 
 Tabell 3.2 differensen 

Medelvärdet CAAR små förvärv Medelvärdet CAAR stora förvärv Differensen 

0,0029* 0,0033 -0,0004 
  

 
 

Tabell 4. CAR & CAAR för utländska förvärv  

Dag CAR CAAR 

-6 -0,0749 

 

-0,0011** 

 

-5 -0,3145 

 

-0,0046 

 

-4 0,6288 

 

0,0092 

 

-3 -0,0295 

 

-0,0004** 

 

-2 -0,2755 

 

-0,0040 

 

-1 1,3078 

 

0,0192 

 

0 1,4130 

 

0,0207 

 

1 0,7748 

 

0,0113 

 

2 -0,2768 

 

-0,0040 
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3 0,1095 

 

0,0016* 

 

4 0,1188 

 

0,0017* 

 

5 -0,0549 

 

-0,0008* 

 

6 0,0992 

 

0,0014* 

 

Medelvärde 

CAAR 
 0,0038 

 

 

 

Diagram 4.1 CAAR för utländska förvärv  

 
Portfäljen för utländska förvärv innehåller totalt 68 förvärv. Tabell 4 visar CAR & CAAR för alla 

utländska förvärv. Vid dag -2 sker en positiv abnormal avkastning som når sin högsta punkt vid 
eventdagen. Därefter dalar avkastningen vid eventfönstret och sjunker till dag 2 där den återhämtar 

sig till ett ungefärligt ursprungsvärde. Diagrammet 4.1 visar CAAR i tabell 4 i linjär form. I 

diagrammet visas förändringen av CAAR under eventfönstret tydligt. Dag -6,-3 samt 5 visar en 
signifikansnivå på 95%. Dag 3,4 och 6 visar en signifikansnivå på 90%.  

 

 
Tabell 5. CAR & CAAR för inhemska förvärv 

Dag CAR CAAR 

-6 -0,2462 

 

-0,0082 

 

-5 -0,2380 

 

-0,0079 

 

-4 0,3309 

 

0,0110 

 

-3 0,0057 

 

0,0002 

 

-2 -0,4422 

 

-0,0147 

 

-1 1,1857 

 

0,0395 

 

0 0,5863 

 

0,0195 

 

1 0,5586 

 

0,0186 

 

2 -0,3209 

 

-0,0106 

 

3 -0,0570 

 

-0,0019 
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4 -0,0830 

 

-0,0027 

 

5 -0,0147 

 

-0,0005 

 

6 0,0445 

 

0,0015 

 

Medelvärde 

CAAR 
 0,0033 

 

  
 

 

 

Diagram 5.1 CAAR för alla inhemska förvärv  

 
 
Portföljen för inhemska förvärv innehåller totalt 30 förvärv. Tabell 5 visar CAR & CAAR för alla 

inhemska förvärv. Vid dag -2 sker en positiv abnormal avkastning som sedan börjar sjunka vid dag -1 

till eventdagen. Från eventdagen till dag 1 planas avkastningen, men sjunker sedan ytterligare till dag 
2. Vid dag 2 har priset återgått till approximativt samma värden som innan dag -2. Diagrammet 5.1 

visar CAAR utifrån tabell 5 i linjär form. Dag 5 visar en signifikansnivå på 95%. Dag -3,3 och 6 visar 

en 90% signifikansnivå.  

 

 
Tabell 5.2 differensen för inhemska och utländska  

Medelvärdet CAAR Utländska 

förvärv 

Medelvärdet CAAR inhemska 

förvärv   

Differensen 

0,0038 0,0033 0,0005 
  

  

 
 

 

Tabell 6. CAR & CAAR för förvärv finansierade med kontanter 

  

Dag CAR CAAR 

-6 0,1051 

 

0,0016* 

 

-5 -0,2947 

 

-0,0047 

 

-4 0,1802 

 

0,0029 
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-3 0,0142 

 

0,0002** 

 

-2 -0,0213 

 

-0,0003** 

 

-1 0,0227 

 

0,0003** 

 

0 0,9745 

 

0,0157 

 

1 0,7752 

 

0,0125 

 

2 -0,2306 

 

-0,0037 

 

3 0,0330 

 

0,0005** 

 

4 0,1766 

 

0,0028 

 

5 0,0449 

 

0,0007** 

 

6 -0,0815 

 

-0,0013* 

 

Medelvärde 

CAAR 

 0,0021 

 

  

 

Diagram 6.1 CAAR för förvärv finansierade med kontanter  

 
 

Portföljen för förvärv som är finansierade med kontanter innehåller totalt 62 förvärv. Tabell 6 visar 

CAR & CAAR för förvärv finansierade med kontanter. Dag -1 sker det en positiv abnormal avkastning 

som når sin högsta punkt på eventdagen. På eventdagen påbörjar även en sänkning av avkastningen 
till dag 2 där avkastningen når approximativt samma värde som vid dag -5. Diagrammet 6.1 visar den 

linjära förändringen av CAAR som visas i tabell 6. Dag -3, -2, -1, 3 och 5 visar en 95% 
signifikansnivå. Dag 6 och -6 visar en signifikansnivå på 90%. 

 

 
Tabell 7. CAR & CAAR för förvärv finansierade med aktier & tillgångar 

Dag CAR CAAR 

-6 -0,2844 

 

-0,0079 

 

-5 -0,1916 

 

-0,0053 

 

-4 0,5005 

 

0,0139 

 



 

 

 

 

 

34 

-3 0,0090 

 

0,0002*** 

 

-2 -0,4040 

 

-0,0112 

 

-1 1,3651 

 

0,0379 

 

0 0,9985 

 

0,0277 

 

1 0,5518 

 

0,0153 

 

2 -0,2517 

 

-0,0069 

 

3 0,0145 

 

0,0004** 

 

4 0,0017 

 

4,9586E-05*** 

 

5 -0,1861 

 

-0,0051 

 

6 0,2482 

 

0,0068 

 

Medelvärde 

CAAR 

 0,0050 

 

  

 
Diagram 7.1 CAAR för alla förvärv finansierade med aktier & tillgångar 

 
 
Portföljen för förvärv finansierade med aktier eller tillgångar innehåller totalt 36 förvärv.  tabell 7 

visas CAR & CAAR för alla förvärv som är finansierade med antingen aktier eller tillgångar. Vid dag 
-2 sker en positiv abnormal avkastning som når sin högsta punkt vid dag -1. Vid dag -1 sjunker 

avkastningen till och med dag 2 innan avkastningen stabiliseras likt innan eventet. Diagrammet visar 
förändringen i CAAR utifrån värdena i tabell 7. Resultatet visade en hög signifikans under tre dagar i 

evenfönstret. Dag -3 och och 4 hade en signifikansnivå på 99%. Dag 3 hade en signifikansnivå på 

95%. 

 
Tabell 7.2 differensen för kontanter och aktier/tillgångar  

Medelvärdet CAAR kontanter Medelvärdet CAAR 

Aktier/tillgångar   

Differensen 

0,0021 
  

0,0050 -0,0029 
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Tabell 8 Regressionsanalys   

 Koeffic

ienter 

Stan

dar
dfel 

t-kvot p-värde Nedre 

95% 

Övre 

95% 

Nedre 

95,0% 

Övre 

95,0% 

Konstant 0,0059

0238 

0,00

198
439 

2,97441

09 

0,00373

025 

0,00196

233 

0,00984

242 

0,00196

233 

0,00984

242 

Land -
0,0034

326 

0,00
215

654 

-
1,59173

02 

0,11480
283 

-
0,00771

45 

0,00084
923 

-
0,00771

45 

0,00084
923 

Betalningsmetod -

0,0035

606 

0,00

204

386 

-

1,74208

86 

0,08476

38* 

-

0,00761

87 

0,00049

755 

-

0,00761

87 

0,00049

755 

Förvärvsstorlek 0,0011

4488 

0,00

191

817 

0,59686

219 

0,55203

427 

-

0,00266

37 

0,00495

346 

-

0,00266

37 

0,00495

346 

I tabell 8.3 visas signifikansen för varje enskild dummyvariabel i samband med den totala CAAR för 

alla 98 förvärv som undersöktes. Tabellen visar att variabeln betalningsmetod har en 90% statistisk 
signifikans med ett approximativt p-värde på åtta och en halv procent. Resterande variabler som 

undersöktes kunde inte påvisas med en statistisk signifikans. 
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5 Analys 

I följande avsnitt kommer studiens empiri att analyseras, diskuteras och knytas samband med 

tidigare presenterade teorier och tidigare forskning. Syftet som studien ämnar att undersöka 

är huruvida en abnormal avkastning sker för aktieägarna vid tillkännagivande av förvärv, 

givet de variabler som utgör studiens parametrar. Utifrån dessa variabler har studien som 

avsikt att studera och analysera sambandet mellan den abnormala avkastningen. Variablerna 

definieras och har undersökts i form av olika portföljer. Vidare kommer resultaten för de 

olika portföljerna att jämföras med varandra samt den tidigare forskningen som presenteras i 

avsnitt 2, i syfte om att besvara studiens hypoteser. 

5.1 Sammanställning för alla förvärv  

Diagram 1.1, som visar den linjära förändringen av alla förvärv som studien har undersökt, 

demonstrerar en betydande ökning av CAAR vid dag -2 i eventfönstret. Från dag -2 till dag -1 

ökar CAAR med 1 procentenhet och därav kopplas ökningen till tillkännagivandet av 

förvärvet. Det egentliga tillkännagivandet framkom på eventdagen, dag 0, vilket påvisar en 

ytterligare positiv ökning i CAAR med 0.5 procentenheter. En positiv ökning i CAAR, som 

inträffar innan eventdagen, är en trend som följs av samtliga portföljer i studien. Diagram 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1 och 7.1 påvisar en ökad CAAR vid dag -2 som sedan ökar ytterligare vid dag-1. 

 

Faktumet att en positiv ökning i CAAR framkommer två dagar innan eventdagen kan 

eventuellt utmana Famas teori av den effektiva marknadshypotesen. Fama (1970) formulerade 

sin definition av den effektiva marknadshypotesen där ett utav kraven var att all tillgänglig 

information ska vara tillgänglig för alla och ska vara kostnadsfritt. Då en positiv CAAR 

inträffade två dagar innan eventdagen är den logiska slutsatsen att ett rykte i samband med 

förvärvet har spridit sig. Rykten som sprids gällande företagsaktiviteter kan bero på att någon 

inom företaget har läckt information som sedan spridit sig, vilket utmanar Famas krav för den 

effektiva marknadshypotesen. Då alla inte får tillgång till samma information i och med att 

ryktet som sprids inte kan med säkerhet nå ut till alla, uppstår det en informationsasymmetri 

bland de olika aktörerna på marknaden. Keown, A.J. och Pinkerton, J.M., (1981), påvisar ett 

signifikant samband mellan insidertrading och tillkännagivanden av förvärv. Författarna hittar 

en signifikans på insidertrading cirka en månad innan tillkännagivandet, genom att undersöka 

den ökade handelsvolym som företrätt för respektive företag. Ett samband påvisas om en ökad 

positiv kumulativ avkastning fem dagar innan tillkännagivandet vilket kopplas an till 

insidertrading. Resultatet för sambanden påvisade 99,5% signifikans. De resultat som hittas 

av Keown, A.J. och Pinkerton är i led med studiens empiri som påvisar en tydlig uppgång 

innan tillkännagivandet.  

 

Ett alternativt synsätt är att tolka resultaten utifrån Famas framtagande av den starka formen 

av den effektiva marknadshypotesen då all historisk data, all tillgänglig information och 

insiderinformation finns återspeglad i priset. Utifrån den starka formen är aktiepriset rätt 

justerat, även vid dag -2 i eventfönstret då den tar insiderinformation i beaktelse. Trautwein 

(1990) ger en ytterligare infallsvinkel på den tidiga reaktionen av investerare. Trautwein 

menar att det kan vara ett resultat av värderingsteorin, där investerare fått reda på information 

om företaget tidigare än aktiemarknaden, och därmed kan analysera om företaget är över- 

eller undervärderat och därefter beslutar om en eventuell investering. Studien kan inte 

säkerhetsställa dessa antaganden, då variabler för spridning av rykten inte har behandlats, 

dock är det en tydlig riktning i studiens undersökning.  
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Ett ytterligare förutsättning som Fama framlägger för den effektiva marknadshypotesen är att 

all information inkorporeras snabbt och effektivt i priset. Famas antagande kan exemplifieras 

med studiens empiri då förändringen i CAAR sjunker relativt snabbt i undersökningen av 

samtliga portföljer. Diagram 1.1 visar en nedgång vid eventdagen som fortsätter att dala 

framtill dag 2 i eventfönstret, då CAAR ligger på approximativt samma nivå som innan 

information om tillkännagivandet blev känt. Diagram 2.1 påvisar en ökning av CAAR vid 

eventdagen som sedan sjunker vid dag 1 och till dag 2 är CAAR likväl diagram 1.1 nere på 

samma nivå som dag -2. Ett likartat mönster följer för alla portföljer, med undantaget för 

diagram 6.1, där CAAR inte regleras till approximativt samma nivå vid dag 2 som två dagar 

innan eventdagen. Resultaten ger ytterligare underlag för Famas antagande och påvisar den 

effektiva markandshypotesen. Den relativt snabba justerade förändringen av CAAR kan 

studien säkerställa med hög signifikans då samtliga värden på dag 3 angavs minst 90% 

signifikans. Värt att notera från tabell 1 är att den kumulativa abnormala avkastningen är 

högre under eventfönstrets sista dag, dag sex, i jämförelse med dagen då tillkännagivandet 

spreds och resulterade i en marknadsreaktion, som i studien definierats som två dagar innan 

förvärvet. Dag sex för tabell 1 uppvisar 90 % signifikans. Ovanstående antaganden leder till 

en slutsats om att tillkännagivanden av förvärven har överlag resulterat i högre avkastningar 

under eventfönstrets omfattning.      

 

”Random Walk theory”, som beskrivs av Malkiel (1973), menar att det inte går att förutspå 

hur aktiepriset rör sig vilket resulterar i att investerare inte kan förutspå hur framtida 

aktiepriser ser ut. Enligt teorin innefattar även den slumpmässiga förändringen i aktiepriset de 

förändringar som är sammanbundna till specifika event, vilket resulterar i att det inte ska gå 

att förutspå hur aktiepriset rör sig vid ett eventuellt tillkännagivande av förvärv. Utifrån den 

insamlade datan, kan ett motargument göras för teorin då en tydlig trend kan finnas utifrån 

tidpunkten då tillkännagivandet blev känt och ökningen i aktiepriset. Samtliga diagram 

åskådliggör en tydlig positiv ökning i CAAR vilket motbevisar “Random Walk”. Studiens 

resultat anger inte en hög signifikans på alla värden och därför kan inte “Random Walk” 

diskvalificeras helt och hållet med hjälp av den data som presenteras, utan utesluts specifikt 

för denna studie.   

 

Empirin som redogörs för i studien är i led med “Non Random Walk theory” som menar att 

aktiepriset rör sig utifrån ett visst mönster och medför i möjligheten att kunna förutspå hur 

aktiepriset fluktuerar utefter tidigare rörelsemönster. Mönstret som framkommer visar en 

tydlig positiv prisrörelse i samband med tillkännagivandet som sedan justeras efter 

eventdagen. Mönstret om en positiv ökning är enbart representativt för denna studie och kan 

inte generaliseras då samtliga dagar inom eventfönstret, som är direkt kopplade till 

tillkännagivandet, inte påvisar signifikans.  

 

Resultatet för CAAR och CAR som framförs i samband med samtliga förvärv, uppvisar ett 

konsekvent utfall i jämförelse med den studie som presenteras av Justice och Joseph (2017) 

då båda studier påvisar ett positiv samband mellan aktiepriset och tillkännagivande av 

förvärv. Denna studie urskiljer sig från Justice och Josephs studie utifrån den signifikans som 

kunde påvisa för ökningen i CAAR och CAR. Författarna förklarar i sin undersökning att 

inkonsekventa resultat gällande aktiepris i samband med tillkännagivande kan bero på olika 

metodval. Författarna har i sin studie applicerat fyrfaktorsmodellen i samband med “GJR-

GARCH” för att få en positiv abnormal avkastning och samtidigt uppnå signifikans. Denna 

studie har inte tillämpat samma modell i syfte om att räkna ut den abnormala avkastningen 
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och kan vara en av anledningarna till det skiljaktiga resultatet. Den positiva relationen som 

denna studie påvisar, mellan aktiepriset och annonsering av förvärv, kopplas samman till 

synergieffekter då investerare har tagit del av en höjd avkastning vilket är ett av de främsta 

anledningarna bakom ett förvärv. Då Studien kan påvisa att resultatet sammankopplas till 

synergimotivet, kan studien inte exkludera de övriga motiven bakom förvärv, hybris och 

agent, då dessa variabler inte har behandlats.  

 

Tabell 1.1 och diagram 1.2 kan användas för att besvara studiens första hypotes, Hypotes1, 

som lyder;  

 

“Det sker en positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, det finns samband för 

positiv abnormal avkastning och tillkännagivande av förvärv.”  

 

Studien kan påvisa en positiv abnormal avkastning under händelsefönstret och därav att det 

existerar ett samband för abnormal avkastning och tillkännagivande av förvärv, dock är 

bevisningen begränsad till denna studie till ett resultat av avsaknaden på signifikans.  

5.2 Sammanställning för stora och små förvärv 

Loderer och Martin (1990) hävdar, utifrån sin vetenskapliga studie, att budgivande företag 

som köper upp större företag upplever större förluster till en följd av en överbetalning. 

Författarna menar att en överbetalning ofta sker i samband med ledare inom företaget som 

överskattar förmågan att utvinna de förmåner som medförs med ett förvärv. Rossi och Volpin 

(2004) framlägger deras antaganden om den abnormala avkastningen i samband med större 

förvärv. Författarna menar att faktorerna bakom en mindre värdeskapande affär handlar om 

sannolikheten till att överbuda på målföretaget. Både Rossi och Volpin samt Loderer och 

Martin behandlar storleken på målföretaget i sina respektive studier och kategoriserar därefter 

dessa som stora eller små. Denna studie behandlar priset på förvärvet, som kan 

sammankopplas till storleken på företaget då priset för företaget och storleken ofta är 

kopplade till varandra. Resultaten i samband med portföljen för stora och små förvärv som 

presenteras i tabell 2, diagram 2.1, tabell 3 och diagram 3.1, motsäger de antaganden som 

framläggs av Loderer och Matrin samt Rossi och Volpin.  

 

Resonemangen som Loderer och Martin framför, kopplas vidare till hybrismotivet vilket 

kännetecknas av att företagsledningen överbetalat till ett resultat av hybris. Anledningen till 

varför hybrismotivet anses vara värdeneutralt är att det förvärvande företaget enbart 

framlägger ett bud när en överskattning av målföretaget har skett vilket återspeglas i en 

överföring mellan de olika företagen. Överföringen resulterar i att ju högre vinster som 

målföretaget erhåller, desto lägre vinster lämnas det budgivande företaget med, och därmed 

blir synergin lika med noll. Studien kan inte med säkerhet utesluta hybrismotivet trots att 

resultatet från tabell 3.2 visar positiv abnormal avkastningen. 

 

Hybris kan kopplas till de faktum att stora förvärv genomfördes, med enlighet till Billett, 

M.T. och Y. Qian, (2008) studie där stora premier och höga bud kan kopplas till “winners 

curse” i konkurrerande marknader. Trots att överbud och höga premier inte kan fastställas i 

denna studie kan detta vara en faktor som påverkat de stora förvärven. I sådana fall kan 

hybrismotivet påvisas. I scenarier där höga överbud och stora premier erläggs, gynnas 

målföretagen enligt Mandelker, G., (1974). Förvärvande företagen går miste om de 

vinstmaximerande effekterna till följd av detta. I och med att denna undersökning endast utgår 
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från ett kortsiktigt perspektiv kan senare effekter inte redovisas och därmed kan inte 

hybrismotivet eller synergimotivet fullständigt fastställas. Värdeminskande effekter kan ske 

på andra håll som inte återspeglas i aktiepriset, därmed kan inte synergieffekten som är 

kopplad till den positiva abnormala avkastningen fullständigt fastställas.  

 

Agrawal et al, 1992 undersöker huruvida aktiekursens sänkning på det förvärvade företaget 

kunde bero “the firm size effect” som förklarar att aktier genererar olika avkastning beroende 

på företagets storlek. Teorin om the firm size effect menar att mindre företag som 

kännetecknas av en stark tillväxtfas genererar en större avkastning och mognare företag 

genererar en lägre. Författaren hittade inget samband mellan den abnormala avkastningen och 

storleken på företagen.    

 

Tabell 3.2 åskådliggör skillnaden mellan den genomsnittliga CAAR för stora och små förvärv 

under respektive eventfönster och visar att genomsnittet för stora företag var högre än för 

små. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att Agrawal et al, 1992 hypotes om “the firm size 

effect” inte appliceras på denna studies resultat. Värt att notera är att det uppstod en positiv 

abnormal avkastning för både portföljerna i samband med tillkännagivandet, men det var en 

kortvarig uppgång då nivån på CAAR sjönk tillbaka till samma nivå som innan 

tillkännagivandet. Studiens andra hypotes, Hypotes2, lyder;  

 

“Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för de förvärv som 

definieras som små för studien.”   

 

Medelvärdet för CAAR i samband med små förvärv uppvisar cirka 0.04% lägre värde än 

medelvärdet för CAAR i samband med stora förvärv. Medelvärdet för små förvärv visar 90% 

signifikans och medelvärdet för CAAR på stora förvärv uppvisade ingen signifikans för 

studien vilket resulterar i att hypotes2, enbart kan motbevisas för denna studie men kan inte 

statistiskt generaliseras. En slutsats kan dras om att tillkännagivandet av förvärv har genererat 

högre aktieavkastningar då sista dagen under eventfönstret, dag sex, uppvisar en högre CAR 

än början på dagen då tillkännagivandet blev känt, vilket representeras av två dagar innan 

eventdagen. Dag -2 uppvisar ingen signifikans vilket resulterar i att studien inte kan dra en 

slutsats om att generalisera resultatet trots att den sjätte dagen, för portföljen med stora 

förvärv, påvisar 95% signifikans.   

 

5.3 Sammanställning för betalningsmetod 

Myers och Majluf (1984) presenterade sin modell som beskrev att förvärv via aktier oftast 

sker när aktien tillhörande målföretaget är övervärderat och på omvänt vis sker förvärv via 

kontanter när aktien uppfattas vara undervärderad. Vidare förklarar författarna att marknaden 

får en uppfattning om att budgivande företaget har gjort en övervärdering av målföretaget, när 

ett tillkännagivande ges om att förvärvet sker i form av aktieköp och därav reagerar 

marknaden efter detta. Resultatet blir att marknaden övertygar sig om att aktiepriset på det 

budgivande företaget istället kommer att sjunka. I linje med Myers och Majluf menar 

Rappaport och Sirower (1999) att ett tillkännagivande om förvärv via kontanter signalerar till 

marknaden att aktiepriset förväntas stiga samtidigt som ett förvärv via aktier antas ökningen 

inte vara lika stor.  
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Travos (1987) presenterar en studie som visar en signifikant negativ abnormal avkastning i 

samband med tillkännagivande av förvärv med aktier som finansieringsalternativ, vilket är i 

led med Myers och Majluf samt Rappaport och Sirower. Vidare presenterar Travos studie en 

positiv abnormal avkastning i samband med tillkännagivande av förvärv som var finansierade 

med eget kapital. Travos resultat om den positiva abnormala avkastningen avgav ingen 

signifikans. Resultatet i samband med kontantbetalning är åter i led med studierna från Myers 

och Majluf och Rappaport och Sirower. Loughran och Vijh (1997) redogör för studien “Do 

long-term shareholders benefit from corporate acquisitions” där författarna uppvisar resultat 

som bevisar att förvärv som har uppstått med köp av aktier visar ett negativt resultat på 

aktieavkastningen. Författarna redovisar att förvärv som skett med finansiering av eget kapital 

visar ett positivt resultat på aktieavkastningen. Loughran och Vijh presenterar resultat som är i 

led med de övriga studierna som framförs i samband med betalningsmetod.  

 

Kusewitts studie (1985) påvisar konträra resultat och menar att finansiering med aktier är 

fördelaktigt då det resulterar i mindre likviditetsrisker. King et al. 2004 anser att 

betalningsmetoden inte är en påverkande faktor då deras studie inte hittade samband till 

abnormal avkastning.  

 

Utifrån ovanstående teorier har betalningsmetoden en stor inverkan av hur marknaden 

reagerar och därför bör den abnormala avkastningen skilja sig beroende på 

finansieringsalternativ. 

 

Tabell 7 och diagram 7.1 uppvisar resultatet från portföljen med förvärv som är finansierade 

med aktier och tillgångar. Diagrammet påvisar en positiv abnormal avkastning två dagar 

innan eventdagen vilket tyder på att tillkännagivandet har en positiv effekt på aktiepriset. 

Tabell 7 och diagram 7.1 skiljs därmed från de resultat och antaganden som presenteras av 

Myers och Majluf (1984), Rappaport och Sirwer (1999), Loughran och Vijh (1997), samt 

Travos (1987). En anledning till de inkonsekventa resultaten kan bero på att två 

betalningsmetoder undersöktes under samma portfölj, vilket medför att resultaten för 

portföljen inte kan specificeras till enbart köp av aktier.  

 

Tabell 6 och diagram 6.1, som belyser resultaten för portföljen som behandlade alla förvärv 

finansierade med kontanter, visar en signifikant positiv abnormal avkastning som börjar 

dagen innan tillkännagivandet. Resultatet från dag -1 kan användas till att styrka Travos och 

Loughran och Vijh resultat då den är i linje med deras respektive studier. Dagen innan 

tillkännagivandet innehar en signifikansnivå på 95% och begränsas därför inte enbart till 

denna studie. I avsnitt 6.1 drogs slutsatsen om att dagen innan eventdagen är sammankopplat 

till tillkännagivandet till en följd av ryktesspridning och insiderhandel. Av dessa anledningar 

kan denna studie påvisa ett signifikant samband mellan förvärv som finansierats med 

kontanter och en positiv abnormal avkastning.  

 

Tabell 7.2 åskådliggör differensen mellan genomsnittliga CAAR för de två olika portföljerna i 

syfte om att svara på studiens tredje hypotes, Hypotes3, som lyder:  

 

“Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för de förvärv som 

var finansierade med kontanter.” 

 

Resultatet från tabell 7.2 visar att den genomsnittliga CAAR för portföljen med för förvärv 

som var finansierade med aktier/tillgångar var högre än portföljen med kontanter som 
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betalningsmetod. Då hypotesen omsluter hela eventfönstret och inte enbart eventdagen, kan 

inte differensen mellan de olika portföljen generaliseras då medelvärdet för CAAR under 

eventfönstren inte påvisade signifikans. Studiens resultat stärker de antaganden som framförs 

av Hillier et al (2013) som menar att finansiering av aktier är fördelaktig för aktieägare då de 

har en avgörande röst huruvida förvärvet går igenom eller inte. Hypotes tre motbevisas och 

förkastas enbart till denna studie. Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen, på 

portföljen av kontantbetalning, låg på 0.13% under sista dagen av eventfönstret vilket är cirka 

0.01 procenenheter lägre än dag -2, vilket sammankopplas till dagen då förvärvet blev känt. 

Utifrån värdena som presenteras av tabell 6 kan ett antagande göras om att tillkännagivande 

av förvärv som är finansierade med kontanter bidrar till en totalt värdeminskande affär. 

Slutsatsen begränsas till eventfönstrets period som totalt behandlar 13 dagar, vararv sex dagar 

som tillämpas efter tillkännagivandet. Båda dagarna under eventfönstret påvisar signifikans 

vilket resulterar i att antagandet kan generaliseras och begränsas inte enbart till denna studie. I 

kontrast till portföljen som behandlar kontantbetalning, påvisar portföljen för finansiering via 

aktier/tillgångar en total ökning i CAAR från dag -2 till dag 6. Utifrån tabell 7 kan en slutsats 

tas om att förvärv via aktier/tillgångar resulterar i en totalt värdeskapande affär för 

aktieägarna. Slutsatsen begränsas till studien då ingen signifikans kunde påvisas. Resultatet 

som påvisas kan bero på att incitament skapas för aktieägarna att sälja sina andelar vid anbud 

från de förvärvande företagen då anbuden oftast är satt till ett högre pris än marknadsvärdet. 

(Hillier, et al., 2013) En modell presenterad av Myers och Majluf (1984) förklarar hur event 

där företagsförvärv har finansierats med aktier, uppfattas av marknaden. Vidare menar 

författarna att aktörerna på marknaden uppfattar att målföretaget har övervärderade aktier och 

därmed kommer aktiepriset att sänkas som en konsekvens av detta. Denna teori appliceras 

inte till denna studie, då den positiv abnormala avkastningen för eventfönstret motbevisar 

detta antagande.  

5.4 Sammanställning för inhemska och utländska förvärv 

Tabell 4 och diagram 4.1 påvisar att rörelsen i CAAR under eventfönstret skiftades upp 2 

dagar innan eventdagen och kopplas därför samman med tillkännagivandent. Under 

eventdagen nådde CAAR sin topp för eventfönstret med en total ökning på två procentenheter 

från dag -1 till 0. Studiens resultat stämmer överens med de resultat som presenteras av Kim 

och Jung (2016) och påvisar en positiv abnormal avkastning i samband med utländska 

förvärv. Kim och Jung menar att de positiva abnormala avkastningarna som uppstår kopplas 

samman till synergieffekter. Synergieffekter som uppstår, i samband med utlandsförvärv, är i 

form av kunskapsöverföring som skiljs åt beroende på vart i världen företagen agerar. Olika 

länder besitter olika nivåer av utbildning och kunskap bland ländernas invånare, vilket kan 

komma att utnyttjas av budgivande företagen. Andra typer av synergieffekter som uppstår kan 

vara i form av tillgång av resurser. Företag som agerar nära kuster i länder med stor tillgång 

till hamnar kan skapa synergieffekter då budgivande företag kan se detta som en möjlighet att 

driva ned på fraktkostnader. Restriktioner, lagar och regler har en betydelse då olika regioner 

omfattas av olika bestämmande organ som i sin tur har en inverkan på hur företag ska 

bedrivas.  

 

Constantinos C, et al., (1994) redogör för liknande resultat som Kim och Jung då författarna 

bevisade att majoriteten av populationen som undersöktes genererade positiva abnormala 

avkastningar i samband med utlandsförvärv. Likväl Kim och Jung drog Constantinos C, et al.  

samman resultaten till de nettovinster som medförs i samband med utlandsförvärv, något som 

kan sammanfattas med synergieffekter.  
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En ytterligare undersökning som stödjer studiens resultat om den positiva avkastningen som 

medförs med utlandsförvärv, framförs av Cakici N, et al., (1996). Författarna hittar en positiv 

signifikant abnormal avkastning på approximativt 2%, vilket är i led med Constantinos C, et 

al., (1994) då båda studier behandlar den amerikanska marknaden. I kontrast till Cakici N, et 

al., hittade inte denna undersökning en signifikans på den positiva abnormala avkastningen. 

 

Tabell 5 och diagram 5.1 uppvisar inkonsekventa resultat gentemot Kim och Jung (2016) då 

det uppstår en positiv abnormal avkastning i samband med inhemska förvärv. Diagram 5.1 

illustrerar att CAAR steg med cirka fem procentenheter från dag -2 till -1. Från dagen innan 

eventdagen till själva eventdagen sjönk CAAR med två procentenheter, vilket utgör den enda 

portföljen med en sådan linjär rörelse. Från eventdagen till dagen efter tillkännagivandet  höll 

sig CAAR på runt samma nivå med en knapp nedgång på 0.1 procentenheter. På den sista 

dagen under eventfönstret återfann sig CAAR på en högre nivå än innan tillkännagivandet, 

vilket tyder på en total positiv ökning i den abnormala avkastningen. Resultatet från portföljen 

med inhemska förvärv är i led med Moeller och Schlingemann (2005), som i kontrast med 

Kim och Jung, uppvisar en positiv abnormal avkastning på inhemska förvärv. Tabell 5.2 

uppvisar att de utländska förvärven genererar i genomsnitt en högre abnormal avkastning än 

de inhemska, något som motstrider de resultat som framförs av Moeller och Schlingemann 

(2005). Författarna kopplar den lägre positiva abnormala avkastning, som uppstår i deras 

undersökning, till “the cross border effect” som menar att synergi misslyckas att uppnås på 

grund av informationsasymmetri som uppstår till en följd av olika kulturer, regler och lagar. 

Resultaten av tabell 5.2 tillämpas till synergieffekterna som uppstår i samband med 

utlandsförvärv och hjälper till att styrka det antagandet. Tabell 5.2 används för att besvara 

studiens fjärde hypotes, Hypotes4, som lyder;  

 

“Det sker en högre positiv abnormal avkastning under händelsefönstret, för utländska 

förvärv.”   

 

Resultaten säkerställer att hypotesen stämmer för studien. Hypotesen kan enbart godtas för 

denna studie och kan inte generaliseras då ingen signifikans anges på dagarna som är 

sammanbundna till tillkännagivandet av förvärven. Tabell fyra och fem används som underlag 

för slutsatsen om att båda portföljer genererar en högre total abnormal avkastning vid den 

sjätte dagen gentemot två dagar innan tillkännagivandet, vilket medför ett värdeskapande 

aktieprisuppgång. Slutsatsen begränsas till att endast omfatta denna studie på grund av att dag 

-2 och -6 inte uppvisar signifikans.   

 
 

5.5 Sammanställning av regressionsanalys  

Tabell 8 uppvisar sambandet mellan varje enskild oberoende variabel i samband med den 

beroende. Betalningsmetoden är den variabel som påvisar signifikans, med 90%. 

Signifikansen från tabell 8 kan diskuteras i samband med tabell 6 (tabellen kontanter) som 

demonstrerar 99% signifikans på värdet för dagen innan tillkännagivandet. Den positiva 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen som uppkommer dagen innan eventdagen 

bevisar att ett signifikant samband existerar till tillkännagivande på företag som är 

finansierade med kontanter, ett antagande som ytterligare stärks av regressionsanalysen. 

Tabell 7 påvisar ingen signifikans för dagarna som är korrelerade till den positiva CAAR som 
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uppstår i samband med tillkännagivandet och därav kan inte en slutsats dras om att det finns 

ett signifikant samband mellan en positiv abnormal avkastning och betalningsmetoden. En 

slutsats kan dras om att sambandet som uppstår mellan de oberoende variablerna och CAAR 

begränsas till betalningsmetoden kontanter och utelämnar aktier/tillgångar. På grund av 

avsaknaden på signifikans dras slutsatsen om att denna studie inte finner något samband 

mellan variablerna förvärvsland och storlek på förvärvet i samband med en positiv abnormal 

avkastning.    
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer förslag till framtida forskning att presenteras. Förslagen har en 

utgångspunkt utifrån denna studie och ämnar att tillbringa ytterligare framtida kunskap inom 

ämnet.   

6.1 Förslag till framtida forskning 

Framtida studier kan implementera ett längre eventfönster för att ta reda på hur den abnormala 

avkastningen rör sig och hur ett förvärv påverkar aktiekursen under en längre sikt. Ytterligare 

en faktor som kan implementeras i framtida studier är marknadsmodellen som kommer att ge 

mer konkretiserade resultat. Detta innebär att 𝛼och 𝛽inte kommer att räknas som konstanter 

och därmed kommer resultatet att variera mellan varje företag. Att jämföra exempelvis 

justerade marknadsmodellen och marknadsmodellen skulle vara en intressant studie för att 

undersöka vare sig resultatet utifrån dessa två modeller skiljer sig i statistisk signifikans. 

 

Ytterligare förslag till framtida studier är att undersöka ifall buden till målföretagen var 

fientliga eller inte. Detta kan vara en variabel som påverkar utfallet. Att undersöka motiven 

till förvärv skulle även vara av intresse, genom att fördjupa sig i synergi-, agent-, och 

hybrismotiven.  

 

Ännu ett förslag är att undersöka hur aktiepriset rör sig vid tillkännagivande hos målföretag 

samt jämföra detta med förvärvande företag för att sammanställa ifall förvärv påverkar de 

olika parterna annorlunda. 

 

I och med att dummyvariabler endast ger två möjliga utfall skulle därmed en studie som inte 

endast baseras på dummyvariabler ytterligare förstärka och konkretisera resultatet. Att till 

skillnad från denna studie exempelvis undersöka aktier och tillgångar separat skulle vara 

fördelaktigt då tydligare slutsatser kring betalningsmetodernas påverkan skulle kunna dras. 
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7. Slutsats 

I följande avsnitt kommer slutsatserna för studien att presenteras. Slutsaterna har tagits av 

författarna med en utgångspunkt från empirin, som sedan kopplats vidare till studiens 

teoretiska referensram.  

 

• Den första slutsatsen för studien är att tillkännagivanden av förvärv har medfört en 

totalt positiv abnormal avkastning under eventfönstret. Ett samband påvisas för 

abnormal avkastning och tillkännagivande av förvärv, vilket godkänner hypotes1. 

Slutsatsen begränsas enbart till denna studie.   

 

• Den andra slutsatsen som dras är att hypotes2, förkastas och motbevisas för studien, då 

den genomsnittliga CAAR för stora förvärv uppvisade större värden än genomsnittliga 

CAAR för små förvärv.  

 

• En tredje slutsats för studien är att ett signifikant samband existerar mellan förvärv 

som har finansierats med kontanter och en positiv abnormal avkastning. I samband 

med portföljerna som omfattade betalningsalternativen dras slutsatsen om att förvärv 

som var finansierade med aktier/tillgångar genererade ett genomsnittligt högre CAAR 

än de förvärv som var finansierade med kontanter. Därmed motbevisas och förkastas 

hypotes3 enbart till denna studie. 

 

• En fjärde slutsats dras om att de förvärv som är finansierade med kontanter bidrar till 

en totalt värdeminskande affär. Den fjärde slutsatsen kan generaliseras med 90% 

signifikans. 

 

• Den fjärde slutsatsen medför en femte slutsats om att samtliga portföljer genererar en 

värdeskapande affär, med undantaget av förvärv som uppstått i samband med 

kontantbetalning.  

 

• En sjätte slutsats dras om att det sker en högre positiv abnormal avkastning under 

händelsefönstret, för utländska förvärv, vilket resulterar i att Hypotes4, accepteras för 

studien.   

 

• En sista slutsats, den sjunde slutsatsen, påvisar ett existerande signifikant samband, på 

90%, mellan betalningsmetoden kontanter och den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen. Den sjunde slutsatsen för studien innebär därmed att ett 

signifikant samband inte kunde påvisas, mellan varken storlek på förvärv eller 

huruvida förvärvet var inhemskt eller utländskt och CAAR.  
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Justerad R-

kvadrat 

0,01396508 

Standardfel 0,00931047 

Observationer 98 

Regressionsstatistiken ovan påvisar att en observation på 98 förvärv har genomförts, med en relativ låg 

förklaringsgrad (R2). Regressionsanalysen har genomförts på variablerna land, betalningsmetod och förvärv i 

syfte om att hitta ett eventuellt statistiskt säkerhetsställt samband med dessa till de totala kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningarna.  

 

 

 

Bilaga 2. Regressionsanalys Anova   
 

  fg KvS MKv F p-värde för 

F 

Regression 3 0,00037914 0,00012638 1,45793277 0,23106568 

Residual 94 0,00814837 8,6685E-05   

Totalt 97 0,00852751       

Värt att notera från tabell 8.1 är p-värde för F, som approximativt visar 23%. För att sambandet mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln (CAAR för alla förvärv) ska anses vara signifikant för p-

värdet för F visa ett värde under fem procent. P- värdet är relativt långt ifrån 5 procent och därav inte 

signifikant vilket innebär att det inte finns en linjär trend för hela regressionen.  

 

 

Bilaga 3. Tabell över förvärven som studien undersökt.  

Notera att namnen på företagen kan vara förkortningar och har använts i syfte om att 

underlätta för författarna under insamlingen av data. Bortfallen har rödmarkerats. 

 

Namn Inhem

sk 

Utländ

sk 

Köp: 

Akti

er 

Kö

p: 

Ko

nta

nter 

Köp: 

Tillgån

gar 

Announcm

ent date 

Aktiep

ris dag 

0 

Deal 

Value 

(1)Intrum 

Justitia- Lindorf 

  X X     14/11/2016 

03/11-

23/11 

300 40.5 

MDR 

sek 
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(2) Hakon 

Invest- Ica 

X     X   11/02/2013 156.3 20 

MDR 

sek 

(3)Teliasonera- 

Turkcell 

  X   X   26/03/2005 41.5 20 

MDR 

sek 

(4) Alfa laval- 

frank mohn 

  X   X   07/04/2014 179.5 17 

MDR 

sek 

(5) Hexagon- 

intergraph 

  X   X   06/07/2010 88.88 14.7 

MDR 

sek 

(6) Castellum- 

fastighetsakiebol

aget 

X     X   13/04/2016 130.6 13.5 

MDR 

sek 

(7) Billerud- 

korsnäs 

X       X 20/06/2012 47.28 10.95 

MDR 

sek 

(8) Trelleborg- 

CGS holdings 

  X   X   09/11/2015 136.6 10.9 

MDR 

sek 

(9) Atlas copco- 

Edwards group 

  X   X   19/08/2013 129.31 10.8 

MDR 

sek 

(10) SSAB- 

Rautarukki 

  X X     22/01/2014 40.77 10.3 

MDR 

sek 

Pandox- Norgani 

hotel 

BORTFALL 

  X   X   21/10/2010   10.3 

MDR 

sek 
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(12) Ericsson 

telefonbolog- 

tandberg 

  X   X   2007/02/26 130 9.5 

MDR 

sek 

(13) SKF- 

Kaydon 

  X   X   05/09/2013 180 9.3 

MDR 

sek 

(14) Ericsson- 

telcordia 

  X   X   14/06/2011 88.7 9.2 

MDR 

sek 

(15) Assa abloy- 

Cardo 

X     X   13/12/2010 62.93 8.3 

MDR 

sek 

(16) Cloetta- 

Leaf  

  X     X 16/12/2011 12.92 7.9 

MDR 

sek 

(17) Hexagon- 

MSC 

  X     X 02/02/2017 369.9 7.8 

MDR 

SEK 

(18) Ericsson- 

CDMA 

  X   X   19/06/2019 74.1 7.8 

MDR 

sek 

(19) Kappahl- 

Lindex 

X     X   13/08/2007 110.79 7.8 

MDR 

sek 

(20) SKF- 

Lincoln 

  X   X   19/10/2010 168 7.7 

MDR 

sek 

(21) Dometic- 

Seastar 

  X   X   22/11/2017 76.7 7.6 

MDR 

sek 

(22) sandvik- 

Seco tools 

X   X     07/11/2011 109.3 7.5 

MDR 

sek 
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(23) Getinge- 

Datascop 

  X   X   16/09/2008 117.06 7.2 

MDR 

sek 

(24) Boliden- 

Quantum 

  X   X   10/03/2016 126.5 6.8 

MDR 

sek 

(25) Dios 

fastigheter- 

Norrviden 

X   X     22/09/2011 27.48 6.8 

MDR 

sek 

(26) Modern 

times- Nova 

  X   X   31/07/2008 112.94 6.6 

MDR 

sek 

(27) Securitas- 

Niscayaah 

X   X     16/05/2011 65.55 6.5 

MDR 

sek 

(28) Alfa laval- 

munters 

X     X   01/10/2010 116.8 6.4 

MDR 

sek 

(29) Ica 

gruppen- apotek 

hjärtat 

X     X   12/11/2014 308.7 6.4 

MDR 

sek 

(30) Alfa Laval- 

laaborg 

  X   X   21/12/2010 139.1 5.9 

MDR 

sek 

(31) Alfa Laval- 

munters (1) 

X     X   06/09/2010 115.1 5.8 

MDR 

sek 

(32) Nibe- 

Schulthess 

  X   X   10/04/2011 25.3 5.6 

MDR 

sek 

(33) Cellulosa- 

Protcetor & 

Gamble 

  X   X   12/03/2007 26.2 5.5 

MDR 

sek 
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(34) Getinge- 

Boston sci 

  X   X   05/11/2007 136.4 5.5 

MDR 

sek 

(35) Atlas 

Copco- Oerlikon 

  X   X   20/11/2015 171.2 5.1 

MDR 

sek 

(36) Assa abloy- 

cardo 

X     X   13/12/2010 62.9 4.9 

MDR 

sek 

(37) Catena- 

Brinova 

X       X 20/08/2013 86 4.7 

MDR 

sek 

(38) Ljungberg- 

atrium 

X   X     17/10/2006 62.5 4.4 

MDR 

sek 

(39) 

investmentlatour

- säki ab 

X   X     17/03/2011 32.2 4.2 

MDR 

sek 

(40) Electrolux- 

CTI 

  X   X   22/08/2011 102.6 4 

MDR 

sek 

(41) Elecka- 

Nucletron 

  X   X   21/06/2011 72.6 3.9 

MDR 

sek 

(42) Sweco- 

Grontmij 

  X X     01/06/2015 120.3 3.8 

MDR 

sek 

(43) Biovitrum- 

orphan   

  X X     05/11/2009 27.6 3.7 

MDR 

sek 

(44) Telia-

teliaasia 

  X   X   26/09/2008 41.3 3.7 

MDR 

sek 
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(45) Arise- 

jädraås 

X     X   06/10/2011 33.5 3.6 

MDR 

sek 

(46) Nibe- 

climate 

  X   X   12/05/2016 69.5 3.5 

MDR 

sek 

(47) Åf- Epsilon   X X     18/10/2012 66.3 3.5 

MDR 

sek 

(48) 

Teliasonera- 

estii 

  X   X   09/09/2009 45.8 3.5 

MDR 

sek 

(49) Tele2- TDC X       X 21/06/2016 67.5 3.2 

MDR 

sek 

(50) Stillfront- 

Atigi 

  X X     06/12/2017 137 2.9 

MDR 

sek 

(51) Peab- Peab 

industry 

X   X     05/02/2009 25.8 2.9 

MDR 

  

(52) D carnegie- 

hyresbostader 

X     X   02/06/2014 48.4 2.9 

MDR 

sek 

(53) Nibe- 

Waterfurnace 

  X   X   23/06/2014 47.6 2.8 

MDR 

sek 

(54) 

fastighetsbalder- 

sato 

  X   X   30/12/2015 183.1 2.5 

MDR 

sek 

(55) Electrolux- 

Annova 

  X   X   06/02/2017 230.1 2.5 

MDR 

sek 
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(56) Corem- 

Tribona 

X     X   18/09/2015 6.2 2.3 

MDR 

sek 

(57) Ica- Palink   X   X   23/12/2016 275.6 2.3 

MDR 

sek 

(58) 

Mekonomen- 

Meka 

X     X   12/10/2011 195.1 2.3 

MDR 

sek 

(59) Cherry- 

Comeon 

  X   X   11/05/2017 60 2.2 

MDR 

sek 

(60) Ericsson- 

nortel 

  X   X   21/04/2010 80.75 2.1 

MDR 

sek 

(61) Bure- 

Skanditek 

X   X     14/10/2009 37.9 2 

MDR 

sek 

(62) VBG- 

Mobile climate 

control 

X       X 11/11/2016 107 2 

MDR 

sek 

(63) Klovern- 

Dagon 

X   X     06/12/2011 4.7 1.8 

MDR 

sek 

(64) Catena- 

tribona 

X     X   20/10/2015 118.5 1.8 

MDR 

sek 

(65) Hexpol- 

excel 

  X   X   18/10/2010 10.9 1.8 

MDR 

sek 

(66) Medivir- 

Tetralogic 

  X X     02/11/2016 79 1.7 

MDR 

sek 
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(67) Atlas 

copco- 

Atlascopco India 

  X   X   21/02/2011 109 1.7 

MDR 

sek 

(68) Betsson- 

class one 

  X     X 07/02/2014 52 1.6 

MDR 

sek 

(69) Investment 

kinnevik- 

Emesco 

X   X     21/04/2009 68 1.6 

MDR 

sek 

(70) Telia- 

Debitel 

  X   X   01/02/2007 56 1.5 

MDR 

sek 

(71) Atlas 

Copco- Quincy 

  X   X   18/12/2009 71 1.5 

MDR 

sek 

(72) SAAB- 

Sensis 

  X   X   29/06/2011 132 1.5 

MDR 

sek 

(73) Karo 

Pharma- Weifa 

  X   X   24/08/2017 36.6 1.5 

MDR 

sek 

(74) Recipharm- 

Corvette 

  X     X 19/08/2014 99.1 1.3 

MDR 

sek 

(75) New Wave- 

cutter & Buck 

  X   X   12/04/2007 77.3 1.3 

MDR 

sek 

(76) Assa 

Abloy- 

Actividenity 

  X   X   11/10/2010 55.2 1.2 

MDR 

sek 

(77) Scandic 

Hotel- Restel 

  X   X   21/06/2017 114.5 1.2 

MDR 

sek 
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(78) Recipharm- 

kemwell 

  X   X   18/04/2016 140.5 1.2 

MDR 

sek 

(79) Haldex- 

concentric 

  X   X   22/02/2018 21 1.2 

MDR 

sek 

(80) Recipharm- 

Lucomedicamen

ta 

  X   X   13/11/2014 114.9 1.2 

MDR 

sek 

(81) Ericsson- 

Envivio 

  X   X   10/09/2015 82.2 1.2 

MDR 

sek 

(82) 

Handelsbanken- 

lokalbanken 

  X   X   15/09/2008 51.5 1.2 

MDR 

sek 

(83) Hexagon- 

Veripos 

  X   X   20/12/2013 199.5 1.15 

MDR 

sek 

(84) Fingerprint- 

delta 

  X     X 01/02/2017 53.5 1.14 

MDR 

sek 

(85) CLX- 

MBLOX 

  X   X   13/05/2016 65.3 1.13 

MDR 

sek 

(86) SKF- 

General 

  X     X 13/02/2012 166.1 1.1 

MDRs

ek 

(87) G&L- 

Delmo, 

Holdings, 

Generale 

  X X     13/01/2009 21 1 

MDR 

sek 

(88) Hexpol- 

Rhetech 

  X   X   22/12/2014 74 1 

MDR 

sek 
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(89) D carnegie- 

max mathiessen 

(BORTFALL) 

X   X     12/01/2007     

(90) Crown 

Energy- Esi 

Group 

  X X     10/11/2016 2.4 1 

MDR 

sek 

(91) Rederi- 

SBS 

  X     X 05/10/2011 332.2 1 

MDR 

sek 

(92) Scandi- 

Caption Group 

  X X     26/06/2017 52.5 1 

MDR 

sek 

(93) Orexo- 

Biolipox 

X   X     15/10/2007 80 0.98 

MDR 

sek 

(94) Alm 

Equity- SMAA 

AB 

X   X     08/02/2017 263.6 0.98 

MDR 

sek 

(95) Karo 

pharma- 

Biophausia 

X     X   01/11/2016 28.1 0.96 

MDR 

sek 

(96) Massolit- 

storytel 

  X X     24/06/2015 19.6 0.95 

MDR 

sek 

(97) G&L 

Beijer- toshiba 

  X   X   01/09/2011 36.8 0.92 

MDR 

sek 

(98) Swedol- 

Grolls 

X       X 06/05/2016 18.38 0.91 

MDR 

sek 

(99) Betsson- 

Nordic gaming 

  X     X 18/04/2012 50.2 0.91 

MDR 

sek 
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(100) 

Mekonomen- 

sorensen 

  X X     27/01/2011 177.6 0.87 

MDR 

sek 
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