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Sammanfattning 

Titel: Företagsförvärv - Hur påverkas aktiekursen vid företagsförvärv och vilka är motiven till dessa? 

Författare: Annie Lilja 

Handledare: Curt Scheutz 

Fem nyckelord: finansiering, företagsförvärv, aktiekursförändringar, abnorm avkastning, motiv till 

förvärv.  

Problem: Genereras det en abnorm avkastning i samband med företagsförvärv?  Skiljer sig resultaten 

ifrån varandra i fråga om branschtillhörighet? 

Vilka motiv finns till att genomföra företagsförvärv? Påverkas företagens aktiekurs beroende på vilket 

motiv som anges för förvärvet?  

Syfte: Studiens syfte är att belysa och analysera förändringar i aktiekursen vid annonsering av 

företagsförvärv och hur dessa påverkas av branschtillhörighet och motiv angett till förvärvet. Syftet 

är även att undersöka vilka motiv som anges av företagen vid förvärv av ett annat bolag.  

Avgränsningar: Förvärven i denna undersökning har inträffat under tidsperioden 1996-2005. Valda 

företag är de som själva förvärvat och samtliga har varit registrerade på Stockholmsbörsens OMX-

lista. Antalet företag uppgår till 40 stycken.  

Metod: Metoden har varit kvantitativ, då mycket hård data har bearbetats och analyserats. Valet att 

använda Eventstudie som metod motiveras av att denna är ett bra verktyg för att belysa specifika 

ekonomiska händelsers inverkan på aktiekursens förändringar. Genom att räkna ut genomsnittlig 

kumulativ avvikande avkastning och genomsnittlig avvikande avkastning per dag för varje företag, 

har förvärvet som fenomen kunnat isoleras och analyseras, utifrån händelsefönstrets 11 dagar.  

Teori: Den effektiva marknadshypotesen säger att all tillgänglig information på marknaden skall 

återspeglas i aktiekursen. Därmed bör även marknaden, i hypotesens halvstarka form, omedelbart 

reagera på ny information angående företagsförvärv, så att jämvikts pris uppstår.  

Teorin angående motiv till företagsförvärv säger att samtliga förvärv genomförs med en önskan från 

företagen om ökad tillväxt, som de själva inte kan uppnå organiskt.  

Empiri: I prövningar av nollhypotesen av CAAR och AAR har inga statistiskt signifikanta samband 

kunnat fastställas i något av fallen, varken när det gäller branschtillhörighet eller vilket förvärvsmotiv 

som angetts. Samtliga företag faller däremot inom den teoretiska ramen för vilka motiv som angetts 

till förvärven.  

Slutsatser: I denna undersökning har det framkommit att Den effektiva marknadshypotesen i sin 

halvstarka form inte är gällande när det kommer till reaktionerna på nyutkommen information 

rörande förvärv. Dessa slutsatser grundar sig i att inga signifikanta samband har stått att finna. 
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Abstract 

Title: Acquisitions – How does an acquisition influence the acquiring company’s share price?  What 
are some of the key motives leading to a decision of making an acquisition? 

Author: Annie Lilja 

Lecturer: Curt Scheutz 

Five Keywords: Financing, corporate acquisitions, share price fluctuations, abnormal rate of return, 
motive for acquisitions.  

Challenge:  Do acquisitions generate abnormal returns?  Do results differ in between various 
industries? What are some of the key motives for a corporate acquisition? Do different types of 
motives lead to diverse or similar results in terms of its affect on an acquiring company’s share price?  

Aim:  The aim of this paper is to highlight and analyze the changes in share prices as a result of a 
company´s acquisition announcement. Furthermore, the paper will shed a light on and evaluate 
some of the motives for an acquisition as well as the influence a company’s industry belonging has 
on the resulting share price changes.   Moreover, the aim is also to identify the divers motives 
companies have stated as a reason for acquiring another company.  

Delimitation: The acquisitions in the study have taken place during the period 1996-2005. The 
acquiring companies have been registered on the Swedish stock exchange (OMX-list). The sample 
studied in the paper is limited to 40 companies.  

Method: The method used has been quantitative analysis. Results have been accumulated through 
the process of an event study. The method provides suitable tools for highlighting and analyzing 
economical events that influences a company´s share price. For the purpose of this study the 
acquisitions has been isolated by an event window of 11 days. First the cumulative average abnormal 
return (CAAR) and the average abnormal return (AAR) are calculated for the 11 days, the values are 
then aggregated. The aggregated result is then tested by using the null hypothesis test. Statistical 
conclusions have then been drawn from the end results i.e. accepted or rejected.  

Theory: The theory of efficient markets describes markets, who fully reflect all of the available 
information. As new information is provided, the share prices should change to a level where no 
arbitrages are possible.  In the semi strong form of the hypothesis, the market should immediately 
react and prices should fluctuate to its new equilibrium.   

The theory concerning motives for acquisitions says that all acquisitions are made through a wish for 
economical growth. Through acquisition a company can i.e. acquire market shares or expand in to 
new markets faster than through organic growth.  

Results: The null hypothesis test did not find any statistical relation between the factors examined. 
Either the test of CAAR or AAR has provided a positive or negative relation within the categories 
industry belonging or motive for acquisition.  

All of the stated motives for acquisition have fallen within the frames of the theory. No new motive 
was found.  

Conclusions: To conclude, the study shows that the semi strong form of the efficient market 

hypothesis is not applicable in this study as the results shows that there could not be found any 
statistical relation between the announcement of acquisitions and the market’s reaction. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer först problemområdet att presenteras, därefter följer en presentation 

av syftet och frågeställningen. Slutligen motiveras de avgränsningar som tillämpats i studien, 

samt vilken målgrupp som studien riktar sig till.  

1.1 Bakgrund 

Företagsförvärv sker ofta periodvis, vilka i litteraturen beskrivs som merger waves. I USA har 

det sedan slutet på 1800-talet funnit fem sådana vågar av förvärv.1 Den senaste startade 

1996 och pågick fram till mitten på 00-talet. I denna våg av förvärv ingick även den så kallade 

IT-bubblan. Det främsta motivet till förvärv anses vara en önskan om ekonomisk tillväxt hos 

företagen. En tillväxt som sker betydligt snabbare genom förvärv, än genom vanlig organisk 

tillväxt. 2   

Motiven till på vilket sätt företagen genomför förvärven kan skilja sig åt. De kan till exempel 

vara intresserade av att komma över marknadsandelar, att slå ut konkurrenter, tillskansa sig 

ett större produktutbud eller att upprätta hållbara distributionskanaler.3  

Resultaten från tidigare forskning har gett delade utfall. I vissa fall har resultaten visat på en 

positiv abnorm avkastning i samband med förvärv, i vissa fall inte. Dessa olika resultat kan 

dels bero på vilket tidsintervall forskarna har använt sig av och dels vilka metoder som 

tillämpats. Mer om detta kan läsas i kapitlet 2.3 Tidigare forskning.  

 

 

                                                           
1 Gaughan A.P. (2005) s. 26 
2 Gaughan A.P. (2005) s. 29 
3 Olve, N-G, (1988) s. 27 
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1.2 Problemdiskussion 

Intresset för sparande i aktier är stort i Sverige. År 2007 uppgick antalet aktiesparare till 6,65 

miljoner personer.4   Därutav ligger det i ett allmänt intresse att undersöka hur effektiv den 

marknad egentligen är, där vi förvaltar våra sparpengar.  

Vid företagsförvärv läggs ett bud på målföretaget. Detta bud innefattar en budpremie till 

målbolagets aktieägare, vilket är den överskjutande delen av värdet på aktien, i jämförelse 

med det aktuella marknadspriset. Denna premie kan beräknas utifrån målbolagets 

kassaflöde och analys av detta. För att budet skall vara intressant är premiens värde högre 

än aktiens värde på marknaden. Prognoserna som tas fram ur analyserna av kassaflödet, kan 

aldrig garantera att verkligheten kommer att bli den samma i framtiden, då dessa bygger på 

antaganden. För att det skall generas en positiv avkastning, krävs att marknaden samtycker 

med prognoserna vid tidpunkten för offentliggörandet av budet. Den effektiva 

marknadshypotesen säger att marknaden skall återspeglar all tillgänglig information, vilket 

skulle leda till omedelbara förändringar i aktiekursen vid annonserande av företagsförvärv.  

Företagen kan även räkna fram synergieffekter, som kan anses som tillräckliga motiv för 

förvärv. Problemet med dessa beräkningar är att den stor del av den kommande 

integrationsprocessen efter förvärvet inte är medräknade, vilket kan ge en snedvriden bild 

av hur stora synergierna i verkligheten blir. Detta på grund av att integrationsarbetet är en 

kostsam och långdragen process. 

Positiva besked behöver inte nödvändigtvis betyda positiv avkastning på marknaden.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att belysa och analysera förändringar i aktiekursen vid annonsering av 

företagsförvärv och ifall branschtillhörighet och motivet till förvärv kan vara faktorer som 

påverkar dessa förändringar.  Syftet är även att undersöka vilka motiv som anges av 

företagen vid förvärv av ett annat bolag.  

                                                           
4 www.aktiespararna.se 
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1.4 Problemformulering 

- Genereras det en abnorm avkastning i aktiekursen vid företagsförvärv, då denna 

information blir offentlig? 

- Skiljer sig resultaten ifrån varandra beroende på branschtillhörighet? 

- Vilka är motiven till förvärv? 

- Skiljer sig motiven ifrån varandra beroende på branschtillhörighet? 

- Genereras det en abnorm avkastning i aktiekursen i förhållande till angivna 

förvärvsmotivet? 

1.5 Avgränsningar 

• Tidsperioden har avgränsats till åren 1996-2005. Detta för att få ett tillräckligt brett 

tidsspann för att enskilda specifika händelser inte skulle kunna påverka resultatet i 

stort, exempelvis konjunkturens upp- och nedgångar. Tidsspannet har även valts, då 

det inte ligger för nära nutid, dels då det är historiska data som undersökningen 

baseras på, men även den ekonomiska kris som har byggts upp under de senaste 

åren. 

• Antalet företag som har studerats, uppgår till 40 stycken. Dessa företag är valda ur 

tre olika kategorier på branscher, för att ge studien ytterligare bredd.  

• I studien har det förvärvande företaget undersökts, dvs. inte målbolaget.   

• De förvärvande bolagen har varit eller är fortfarande i dag noterade på Stockholms 

börsens OMX-lista. Målbolagen har varit noterade på olika börser runt om i världen.  

• Målbolagen har inte i samtliga fall legat utanför den egna koncernen.  
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1.6 Definitioner 

Övriga Branscher 

I studien har de undersökta företagen delats upp i tre branschkategorier; Finans, IT och 

Övriga branscher. Den sistnämnda innefattar alla företag som inte ingår i de två första. 

Exempelvis ingår Medicin, Teknik, Fastighet, Energi, med flera i kategorin Övriga branscher. 

Se bilaga 1. 

Normal och abnorm avkastning 

Normal avkastning definieras i studien som den avkastning ett företags aktie skulle ge, då 

händelsen, dvs. förvärvet ej hade inträffat. Abnorm (eller även kallad avvikande) avkastning 

är den förändring i aktiens avkastning, då något oförutsett har skett, som exempelvis att 

företaget har lagt bud på ett annat. Den abnorma avkastningen beräknas inom metodens 

händelsefönster, medan den normala avkastningen beräknas inom modellens 

estimeringsfönster.  

 

1.7 Målgrupp 

Denna studie riktar sig till de aktieägare, i vilkas intresse det ligger att kunna ha uppsikt över 

kursförändringar på aktier i deras ägo, då förvärv står på agendan, oavsett om det är deras 

eget företag som förvärvar eller blir förvärvade. Den riktar sig även till utomstående 

finansiella aktörer, i vars intresse det ligger att ha uppsikt över hur marknaden reagerar vid 

företagsförvärv, samt vilken nytta som kan dras utav hur denna reaktion i sin tur påverkar 

aktiekursen. Även studenter som söker djupare förståelse för denna forskningsfråga, kan 

finna studien intressant.  
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2. Teori 

I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för studiens analyser, samt tidigare 

forskning inom ämnet.  

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen presenterades av Eugene Fama i en artikel i Journal of 

Finance år 1970. Hypotesen beskriver en kapitalmarknad, vars priser till fullo reflekterar all 

tillgänglig information som finns på marknaden. Hypotesen antar även att marknaden 

omedelbart reagerar på all ny information som offentliggörs och att aktiepriset därmed 

direkt justeras till en ny jämviktsnivå.5 Detta medför enligt teorin att ingen skall kunna dra 

fördel av att försöka förutspå framtiden. För att denna teori rimligtvis skall kunna appliceras 

på verkligheten, menar Andrei Shleifer att tre villkor måste uppfyllas, Rationality, 

Indipendent Deviations from Rationality och Arbitrage. Det första villkoret är att alla 

handlare och investerare agerar rationellt. Med detta menas att när ny information 

presenteras, skulle alla investerare analysera denna och därefter justera sin uppskattning av 

det framtida aktiepriset utifrån de nya förhållandena, på ett liknande sätt. Detta medför att 

det inte finns någon anledning för investerare att vänta med att handla, då deras förväntade 

pris direkt blir det verkliga priset på marknaden. Det andra villkoret är att det kommer att 

finnas undantag från denna rationalitet bland investerarna. Shleifer menar att aktörerna på 

en aktiemarknad inte enbart består av professionella handlare, utan även av lekmän, 

amatörer. Dessas irrationalitet, menar Shleifer, fungerar som motvikt till de professionellas 

totala rationalitet, och att dessa två gruppers handlare och agerande på ny information tar 

ut varandra så att jämvikt trots allt uppstår på marknaden. Han menar även att alla 

professionella aktörer inte heller behöver agera lika. En del kanske reagerar överdrivet 

positivt på nyutkommen information, som andra ställer sig väldigt negativa till. Det sista 

                                                           
5 Fama E.F., Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work (1970) 
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villkoret är arbitrage, vilket innebär att investerare drar nytta av aktievärdets skillnad till 

jämviktspriset. De köper när aktien är undervärderad och säljer när den är övervärderad. 6 

Olika mängd av information avgör styrkan på marknadens effektivitet; desto mer 

information, desto starkare effektivitet. I sin artikel skriver Fama om tre olika styrkor på 

effektivitet; svag, halvstark och stark.7 

Svag marknadseffektivitet definieras genom att dagens aktiepris endast återspeglas av 

historiska priser. Inga andra prispåverkande faktorer är här inräknade. Den matematiska 

formeln för svag effektivitet: Pt = Pt-1 + Expected Return + Random Errort 

Denna matematiska formel beskriver dagens pris som summan av senast observerat pris 

(ofta gårdagens) plus aktiens förväntade avkastning plus en lös faktor, som kan definieras 

som ny information. Den sistnämnda kan beskrivas som en slumpterm och kan i detta fall 

antingen ha ett positivt eller negativt värde, men förväntas ha ett värde av noll. Denna 

faktor, som visar ny information, kan inte analyseras fram från historiska priser, vilket leder 

till att om en akties pris följer ovanstående formel, kallas detta för Random Walk. Detta 

innebär att det anses vara omöjligt att förutspå framtida aktiekurser. Om det dock skulle 

vara möjligt att finna ett sådant mönster på aktiens upp- och nedgångar, skulle alla använda 

sig av detta och därmed skulle vinsten försvinna.8 

Test av den svaga formen av marknadseffektivitet utförs genom att korrelationen mellan 

avkastningen vid olika tidpunkter studeras. Frågan som ställs är om dagens avkastning är 

beroende av gårdagens avkastning. Tester som har genomförts visar att 

korrelationskoefficienterna ligger mycket nära noll, vilket kan tolkas som att denna form av 

marknadseffektivitet till viss del kan finnas.9 

Den halvstarka marknadseffektiviteten definieras genom att aktiepriset dels baseras på 

historiska priser, men även på all annan tillgänglig information på marknaden, det vill säga 

både ny och gammal. När ny finansiell information publiceras av företagen, exempelvis 

årsredovisningar och dylikt, har investerare chansen att reagera samtidigt, med samma 

                                                           
6 Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.,Corporate Finance (2005) s. 351-354 
7 Fama E.F., Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work (1970) 
8 Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.,Corporate Finance (2005) s. 355 
9 Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.,Corporate Finance (2005) s. 359 
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förutsättningar. Den halvstarka marknadseffektiviteten förutsätter den svaga formens 

existens.10  

Den halvstarka formen av marknadseffektivitet testas ofta genom utförande av 

eventstudier, då denna metod tillåter analys av effekterna av ny offentliggjord information 

på marknaden. Det man ser på är huruvida avkastningen för en specifik aktie är abnorm i 

förhållande till marknadens avkastning för den dagen. Den matematiska formalen som 

används för detta lyder: AR = R - Rm 

Eventstudier tillåter även att man ser på hur marknaden har reagerat under en tidsperiod 

före och efter dagen då den nya informationen offentliggörs. Då används Average Abnormal 

Returns (AARs).11 

I många av de studier gjorda, visas det på att denna form av marknadseffektivitet tycks 

existera, och därmed även den svaga. Vissa forskare menar dock, tvärtemot teorin, att 

studier har påvisat att marknaden inte är så pass effektiv som kan tros. I vissa fall har det 

visat sig ta flera dagar för marknaden att bearbeta och analysera den nya informationen, 

innan den reagerar.12 

Den starka marknadseffektiviteten inkluderar de två svagare, samtidigt som den även 

räknar in insiderinformation som den starkaste informationsgraden. Insiderinformation är 

sådan information, som exempelvis en anställd inom företaget vet om, men som ej ännu har 

offentliggjorts. Den starka formen av effektivitet definierar denna information som allmänn, 

så fort någon vet om denna, även om denna person är ensam om informationen. En 

hängiven anhängare av den starka effektivitetsformen skulle påstå att marknaden direkt 

skulle förstå och märka ifall en person som antas ha insiderinformation försökte handla med 

aktierna. Priserna skulle omedelbart förändras innan insidern hann handla med aktierna till 

det tidigare priset. Detta är dock en orealistisk syn på marknadseffektivitet, då empiriska 

studier visar att insiderhandel förekommer.13 

                                                           
10 Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.,Corporate Finance (2005) s. 356-357 
11 Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.,Corporate Finance (2005) s. 361 
12 Ibid. 
13 Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.,Corporate Finance (2005) s. 356-357 



Företagsförvärv – Hur påverkas aktiekursen vid företagsförvärv och vilka är motiven till dessa?       Lilja 2008 

13 

 

I Sverige måste all insiderhandel rapporteras till Finansinspektionen. Detta måste göras 

samma dag, som köp eller försäljning av aktier i det egna bolaget genomförs och publiceras 

dagligen offentligt för allmänheten.14 I vissa företag föreligger det förbud för de personer 

som anses ha insyn i företagets finansiella verksamhet, att fritt sälja och köpa finansiella 

instrument för eget bruk. Hos Swedbank AB, får man sälja köpta aktier först en månad efter 

köpet.15 

2.2 Motiv till företagsförvärv 

Bakom företagsförvärv finns en önskan om ökad tillväxt.16 Ofta sker förvärv, då företagen 

tror sig kunna skaffa sig kunskap, teknologi, marknader och dylikt snabbare och billigare, än 

vad de hade kunnat göra genom egen organisk tillväxt. 17 Ett förvärv ses ofta som ett steg i 

den affärsstrategi som ett företag har utarbetat för att bygga upp sin framtida kompetens. 

Denna måste vara tydlig och genomtänkt för att lyckas. 18 Många menar att det ligger på de 

affärsansvariga cheferna, att hålla sig uppdaterade angående de marknader som för deras 

företag kan vara intressanta.19 

Motiven till företagsförvärv beskrivs av Porter genom fyra huvudsakliga faktorer:20 

1. En önskan om att kunna sprida sina risker, kan göra att ägarna skapar en strategisk 

portfölj, genom att förvärva andra företag.  

2. När ägarna av olika anledningar har ambitionen att omstrukturera företaget, kan 

detta motivera ett företagsförvärv.  

3. Vid förvärv kan ett företag komma över kunskap, som det hade varit för kostsamt i 

både tid och pengar att utveckla på egen hand. Vid förvärv kan kunskapen från det 

förvärvade företaget omedelbart överföras och tillämpas i det förvärvande företagets 

alla delar. 

                                                           
14 http://www.fi.se/Templates/Page____2712.aspx (2008-11-04)  
15 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,60662,00.html (2008-11-04) 
16 Olve (1988) s. 26 
17 Olve (1988) s. 21 
18 Olve (1988) s. 17 
19 Olve (1988) s. 21 
20 Olve (1988) s. 23 
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4. Många förvärv motiveras av de synergieffekter som uppstår, då detta både kan 

innebära ökade intäkter och minskade kostnader. Vid ett förvärv finns de utrymme 

för omstruktureringar som kan leda till en mer effektiv användning av företagets 

resurser.  

Många finansiella motiv har angetts som förklaring till företagsförvärv, men även andra 

faktorer kan motivera. Ett företag kan ha olika önskningar när det exempelvis gäller: 

- Att få marknadsledande position och begränsa konkurrensen på marknaden, om 

denna har kommit till ett stadium, då den håller på att mogna. 

- Att utnyttja den del av marknadsorganisationen som inte är sysselsatt, med syfte att 

få fler produkter att sälja.  

- Att komplettera brister i företaget, när det kommer till resurser, patent eller dylikt.  

- Att kunna uppnå tillräcklig storlek för att få tillträde till kapitalmarknader, eller för att 

kunna utnyttja stordriftsfördelar i produktion och marknadsföring.  

- Att visa initiativförmåga, vilken förmedlas genom PR, för att ge företaget nya 

marknadsvillkor och nya förhandlingsmöjligheter med finansiärer. 21 

Företagsförvärv kan ske på olika sätt, beroende på inställningen och ambitionen hos dem 

som förvärvar, men även hos dem som blir förvärvade.  

Ett företag kan förvärva ett annat genom att köpa upp dess aktier, antingen kontant eller i 

utbyte mot aktier eller andra värdepapper. Kanske börjar det med ett privat bud från ena 

företagets ledning till den andres. Därefter tas frågan upp med målföretagets aktieägare. I 

andra fall kan frågan ställas direkt till målföretagets aktieägare, då ett Tender offer, som ofta 

sker genom publik media. Vid uppköp av aktier i ett annat företag behövs inget möte med 

aktieägarna och därmed inte heller någon votering. Förhandlingen kan ske direkt med 

aktieägarna utan inblandning av målföretagets ledning, vilket gör att budet betecknas som 

fientligt.22 

                                                           
21 Olve (1988) s. 27 
22 Ross, Westerfield, Jaffe (2005) s. 798 
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Förvärv kan även göras genom uppköp av målföretagets alla tillgångar. I detta fall så är en 

votering med målbolagets aktieägare nödvändig. Fördelen med att gå tillväga på detta sätt, 

är att man undviker att få minoriteter av aktieägare, som inte har velat sälja, vilket kan vara 

ett problem vid förvärv genom köp av aktier. 23 Förvärv har av forskare klassificerats i tre 

grupper, beroende på hur förvärvet påverkar det förvärvande företagets struktur. Ett 

horisontalt förvärv innebär att företaget förvärvar ett företag i samma bransch eller industri. 

Detta motiveras med att eventuellt få bort konkurrenter från marknaden genom att köpa 

upp dem, eller genom att tillskansa sig marknadsandelar. Ett vertikalt förvärv sker då 

företaget köper upp ett företag som ligger i deras produktionskedja. Detta för att till 

exempel få bättre kontroll över tillgången på råvaror. Ett konglomerat förvärv kännetecknas 

av att ett företag köper upp ett annat, som inte alls har någon som helst koppling till 

förvärvarens verksamhet.24 Detta kan göras för att exempelvis sprida risker. Exempel på 

detta vore om ett företag inom fordonsindustrin skulle förvärva ett klädmärke.  

2.3 Tidigare Forskning 

I tidigare forskning av aktiekursens utveckling vid företagsförvärv, har oftast den kortsiktiga 

avkastningen studerats. I dessa fall är avkastningen positiv, då det inte rör sig om fler dagar 

än upp till 40 stycken i händelsefönstret. Vid forskning, där den kortsiktiga avkastningen har 

använts som grund, har en värdeökning på 10 % för ägarna i målbolaget kunnat ses.25  Det 

finns liknande studier som kommit fram med negativa tendenser, som dock varit för svaga 

för att kunna urskilja ett signifikant resultat. Det bör ändå antas att förvärv genomförs för att 

gynna båda parter finansiellt.  

Motivet till att undersökningar genomförs med ett kort tidsperspektiv, är för att få fram en 

signifikant skillnad mellan periodens olika dagar, i vilka händelsedagen och den 

offentliggjorda informationen kring denna kan återspeglas i aktiekursen. Undersökningar 

som sträcker sig över flera år ger inte samma starka utslag, då tidpunkten för 

                                                           
23 Ross, Westerfield, Jaffe (2005) s. 798 
24 Ibid. 
25 Andrade et al. (2001) 
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offentliggörandet av budet, då ligger långt bak i tiden.26 I en artikel från december 1999, 

beskriver Agrawal och Jaffe om The Post-merger Performance Puzzle. Detta är en anomali, 

som utvecklats från teorier inom forskning på långsiktig avkastning vid företagsförvärv. 

Flertalet forskningsresultat visar på negativ utveckling, under en tre- till femårs period efter 

själva förvärvet.27 

Inom tidigare forskning har metoderna diskuterats mycket. När mer långsiktiga avkastningar 

skall mätas, anses det viktigt att ta med kringliggande faktorer som kan ha påverkat 

aktiekursen. I en undersökning av Mitchell och Stafford, som gjordes på den amerikanska 

marknaden, visas tendenser till överavkastning. I denna undersökning har det tagits hänsyn 

till bland annat hur marknaden i allmänhet har presterat. Detta gjordes för att ge resultatet 

högre reliabilitet.28  

                                                           
26 Agrawal, Jaffe (1999) 
27 Ibid.  
28 Mitchell och Stafford (1999) 
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3. Metod och data 

I följande kapitel redogörs val av metod, metodens tillvägagångssätt och ansats, samt hur 

insamling av data har genomförts.  

3.1 Metodval och ansats 

För att mäta hur marknaden reagerar på ny information angående förvärv, har förändringar i 

aktiekursen studerats. Då det är en stor mängd kvantitativ data som bearbetats, har 

eventstudie valts som metod. Ett kvantitativt tillvägagångssätt ger möjlighet att bearbeta 

och analysera statistisk data för att därefter kunna dra statistiska generaliseringar.29 Den 

bredd som en kvalitativ studie erbjuder är för denna studie irrelevant.  

Metodens ansats är deduktiv, vilket betyder att ”teori testas med empirisk data”30. Utifrån 

teorin kommer fenomenet som denna beskriver, testas genom empiriska data. I klartext 

betyder detta att Den effektiva marknadshypotesen kommer att testas i sin halvstarka form, 

genom hypotesprövningar av CAAR och AAR, framräknade utifrån de undersökta företagens 

aktiekurser vid tidpunkten för förvärv.  

3.2 Eventstudie 

Eventstudier är vanligt förekommande inom ekonomiska undersökningar. Genom 

eventstudier kan specifika ekonomiska händelsers inverkan på bolagets värde analyseras 

genom förändringar i bolagets marknadsvärde.31 Metoden är användbar då marknaden 

genast återspeglar förändringar, som ny information, ifall rationalitet råder.32 Det finns ingen 

fast ram för hur metoden skall användas, utan olika tillvägagångssätt kan tillämpas. McKinlay 

föreslår sju steg som kommer att följas i denna studie.  

                                                           
29 Johannessen Johannessen, A., Tufte, P.A.; Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod (2003 Liber AB) s. 69f 
30 Johannessen Johannessen, A., Tufte, P.A.; Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod (2003 Liber AB) s. 35 
31 McKinlay, A.C Event Studies in Economic and Finance (1997) s. 13 
32 Ibid. 
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Eventstudiens sju steg 

1. Definition av händelse och tidsram 

Det första steget i en eventstudie är att definiera händelsen som skall undersökas 

och fastställa tidsramen för under vilken eventet inträffar, vilket utgör 

händelsefönstret. I denna undersökning är händelsen annonserandet av genomförda 

och avslutade förvärv. Händelsedagen är dagen då budet om förvärv offentliggjorts. 

Därtill har fem dagar före och fem dagar efter händelsedagen tagits med. Totalt 

består händelsefönstret av elva dagar. Detta anses av författaren ge en bra tidsram 

för att mäta effektiviteten på marknaden som teorin föreskriver. 

 

2. Kriterier för urval 

Nästa steg är att definiera vilka kriterier som gäller för de företag som skall ingå i 

undersökningen. I denna undersökning har det dels funnits ett tidskriterium att 

förvärvet måste ha inträffat mellan åren 1996 – 2005, dels har det funnits ett 

kriterium på branschtillhörighet. Valen av branscher har varit slumpmässiga 

beroende på tillgång av information. De branscher som valts är IT- och 

Finansbranschen. Dessutom har ytterligare en kategori Övriga branscher tillkommit, 

där företag som genomfört förvärv under den utvalda tidsperioden har tillräknats. 

Denna kategori tillkom då det inte fanns tillgång på tillräcklig information för att 

kunna skapa ytterligare ”renodlad” bransch. Sammanlagt har 40 stycken företag 

undersökts. Alla undersökta företag har under tidsperioden varit noterade på 

Stockholmsbörsens OMX-lista.  

 

3. Val av modell för uträkning av normal avkastning 

Två olika modeller för att beräkna den normala avkastningen finns, ekonomiska eller 

statistiska. Då de statistiska modellerna är mer flexibla än vad de ekonomiska anses 

vara, har dessa använts i denna undersökning.33 

 

                                                           
33 McKinlay, A.C. Event Studies in Economics and Finance (1997) s. 17 
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Det finns två olika tillvägagångssätt att beräkna den normala avkastningen inom den 

statistiska modellen, antingen genom marknadsmodellen som förutsätter ett 

konstant linjärt samband mellan aktiens och marknadens avkastning, eller Constant 

Mean Returm Model som förutsätter att den genomsnittliga avkastningen är 

konstant över tiden.34 Valet att använda marknadsmodellen motiveras genom att 

denna anses ge mer pålitliga resultat än Constant Mean Return Model, då 

marknadsmodellen reducerar inverkan av de osäkra variabler som kan störa 

resultatet.  

 

Formeln för marknadsmodellen är: 

 

Rit = αi + βiRmt + εit 

 

Rit= avkastning för bolag i 

Rmt= marknadens avkastning 

εit= ”the Zero Mean Disturbance Term” som förväntas vara noll. 

αi och βi förväntas anta värdena noll respektive ett. 

 

För framräkning av den normala avkastningen har en estimeringsperiod på 90 

börsdagar direkt före händelsefönstret i tid valts.Detta beskrivs närmre i stag 4. Av 

dessa 90 börskurser räknades ett geometriskt medelvärde fram, som sedan använts 

som variabeln Rm i den förenklade marknadsmodellen, som beskrivs i steg 5.  

 

Genomsnittlig Rmt(geo) = [(1+R 1τ) x (1+R2τ) x... (1+ Rnτ)]
1/n -1 

 

4. Fastställande av estimeringsfönster 

Efter att ha fastställt händelsefönstret är det nödvändigt att fastställa 

estimeringsfönstret. Estimeringsfönstret används för att beräkna en akties normala 

avkastning på marknaden förutsatt att händelsen inte skulle ha inträffat och utgörs 

av tidsperioden innan händelsefönstret. För att estimeringsfönstret skall kunna 

                                                           
34 McKinlay, A.C. Event Studies in Economics and Finance (1997) s. 17f 
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återspegla aktiekursens rörelser utan påverkan av själva händelsen, bör inte 

estimerings- och händelsefönstret överlappa varandra.35 I denna studie har 90 

börsdagar innan händelsefönstret använts som estimeringsperiod.  

 

Tidsperioder: 

 

 
   (Estimerings-     (Händelsefönster) 

      fönster) 

-90                       -5               0           +5 

   I                   I           I          I 

 

  T0                 T1         0        T2 

                                   τ 

 

τ = 0 är händelsedagen 

τ = T1 till T2 utgör händelsefönstret 

τ = T0 till T1 utgör estimeringsfönstret 

 

5. Beräkning av normal och abnorm avkastning 

 

Abnorm avkastning beräknas genom att subtrahera den normala avkastningen, 

beräknad utifrån estimeringsfönstret, från den verkliga avkastningen utifrån 

händelsefönstret. AR är den avvikande avkastningen, R är avkastningen från 

händelsefönstret och Rm är den beräknade normala avkastningen från 

estimeringsfönstret. Den normala avkastningen är den förväntade avkastningen, då 

händelsen aldrig hade ägt rum.36  

 

ARiτ = Riτ – E(RiτIXτ) 

 

Detta kan även göras utifrån den förenklade formen av marknadsmodellen, vilken 

har använts i denna studie:  

AR= R - Rm 

 

                                                           
35 McKinlay A.C. Event Studies in Economics and Finance (1997) s. 20 
36 Ibid. 
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6. Aggregering av avvikande avkastning 

 

För att kunna dra generella slutsatser måste den avvikande avkastningen först 

aggregeras. Detta kan enligt McKinlay göras genom två dimensioner – genom tid och 

genom aktier.37 

Först räknas den kumulativa abnorma avkastningen för varje aktie fram sträckt över 

händelsefönstret.  

 

Den kumulativa abnorma avkastningen för aktie i beräknas med följande formel: 

 

                                       τ2 

Summa AARt (τ1,τ2) = Σ Summa ARiτ 

                                     τ=τ1 

När den kumulativa avvikande avkastningen är framräknad, kan dessa slås ihop för 

att få fram den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen: 

 

                                    N 

 CAAR (τ1,τ2) = 1/N  Σ Summa AAR (τ1,τ2) 

                                   i=1 

 

Denna studie kommer även att undersöka den genomsnittliga avvikande 

avkastningen för varje bolag per dag, för att se ifall det går att utläsa en avvikande 

reaktion på marknaden för någon specifik dag i händelsefönstret. Formeln för att 

beräkna detta är följande:  

 

                                             N 

AARt = 1/N ΣSumma ARit 

                                                                    i=1 

 

 

 

 

 

                                                           
37 McKinlay A.C. Event Studies in Economics and Finance (1997) s. 21 
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7. Tolkningar och slutsatser 

 

När den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen och den genomsnittliga 

avvikande avkastningen per dag har beräknats kan hypotesprövningar utföras för att 

se hur stor sannolikheten är att resultaten är statistiskt signifikanta.  

 

De olika enheterna i studien har delats upp i kategorier för att göra analysen 

överskådlig och mer lättgenomförlig. Detta för att sedan kunna besvara ställd 

problemformulering. Kategorierna är: 

 

- Övergripande analys av samtliga enheter. 

- Analys utifrån branschtillhörighet. 

- Analys huruvida motiv till förvärv har inverkan på marknadens reaktion eller ej.  

 

Nollhypotes och mothypotes för ovanstående kategorier: 

 

- H0: CAAR = 0, det finns ingen genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning vid 

annonserandet av förvärv. 

- H1: CAAR ≠0, Det finns en genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning vis 

annonserandet av förvärv.  

 

- H0: AARt = 0, det finns ingen genomsnittlig abnorm avkastning vid annonserandet 

av förvärv. 

- H1: AARt ≠ 0, det finns en genomsnittlig abnorm avkastning vid annonserandet av 

förvärv.  

 

Vid test av dessa hypoteser har normalfördelningstest använts för de kategorier vars 

enheter överstiger antalet 30 och t-test för de vars enheter understiger antalet 30. 

Prövningen utförs för att undersöka hur stor sannolikheten är att medelvärdena som 

beräknats är statistiskt skiljda från noll. Om testvärdena faller inom ramen för 
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konfidensintervallets kritiska gräns, bör H0 accepteras, då inga signifikanta avvikelser 

har kunnat fastställas.  

 

Följande formler används vid prövning av nollhypotesen: 

 

Hypotesprövning för CAAR(τ1, τ2): 

 

Ѳ1= __CAAR(τ1, τ2)    __    ~N(0,1) 
         var(CAAR(τ1, τ2))

1/2 

 

Hypotesprövning för AARt: 

 

Ѳ1=          AARt             ~N(0,1) 

var(AARt)
1/2            

 
 

Variansen för CAAR(τ1,τ2): 

                                                           N 

var (CAAR(τ1,τ2))=Σi=1(AARi- CAAR)2 

                                        N - 1 

 

Variansen för AARt: 

                                       N 

var(AARt): Σi=1(ARit- AARt)
2 

                                                    N – 1 

 

 

 

Förkortningar: AAR= genomsnittlig abnorm avkastning 

  CAAR= genomsnittlig kumulativ avvikande avkastning 
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3.3 Datainsamling 

Urvalet av undersökta företag har tagits fram ur dokumenterade förvärv i Ägarna och 

Makten 1997-2006.38 Urvalet har inte helt varit slumpmässigt, då svårigheter att hitta 

historiska börskurser för en del av företagen medfört ett visst bortfall. Urvalet 

sträcker sig över tidsperioden 1996-2005 och ambitionen har varit att fördela 

förvärven så jämt som möjligt över åren och över valda branscher.  

 

För att få fram historiska börskurser har databasen Six Trust uteslutande använts. Där 

har alla företag varit registrerade på Stockholms börsens OMX-lista. När något av 

företagen både haft A- och B- aktier, har kursen för B-aktien valts.  

 

Ur företagens årsredovisningar har motiven för förvärven tagits fram, för att 

undersöka huruvida aspekten Motiv har påverkat förändringar i aktiekursen. 

Årsredovisningar för samtliga företag har ej gått att finna. Urvalet för denna kategori 

i undersökningen är därför relativt litet.  

Slutligen har intervjuer genomförts med två experter på området; Johan Symmons, 

Aktieanalytiker på Swedbank Coporate Finance och Henrik Moberg, Aktiestrateg på 

Den Danske Bank Sverige.  

 

                                                           
38 Sundin, A., Sundqvist S-I., Ägarna och Makten i Sveriges börsföretag. (1997-2006) Dagens Nyheter och SIS 
Ägarservice.  
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit vid prövning av nollhypotesen, vilka 

delas upp mellan respektive branscher och motiv. Sedan redovisas resultaten för de motiv 

som angetts på samma sätt. Slutligen redovisas utfallet från de genomförda intervjuerna.  

 

4.1 Hypotesprövning 

För att undersöka den statistiska signifikansen mellan studiens faktorer har t- och 

normalfördelningstest genomförts. Detta för att se om resultatvärdena ligger inom ramarna 

för vad som anses vara statistiskt signifikant. Utifrån detta kan det sen fastslås om H0 bör 

accepteras eller förkastas.  

För att presentera resultatdelen på tydligast sätt, har denna delats upp i de underkategorier 

som undersökningen utgör; CAAR och AAR för respektive bransch, samt totala antalet 

företag.  

Genomsnittlig kumulativ avvikande avkastning CAAR 

I denna del kommer resultaten för hypotesprövningarna för den genomsnittliga kumulativa 

avvikande avkastningen att presenteras. Hypotesprövningen utfördes genom att CAAR 

dividerades med dess standardvärde. Vid hypotesprövningen av den kategori som innehåller 

fler än 30 enheter, har enligt modellen ett normalfördelningstest genomförts. Ett gränsvärde 

(z-värde) ur tabellen för normalfördelning har tagits ut och uppgår till 1,96. I övriga fall, med 

färre enheter än 30, har t-test genomförts, där gränsvärdets tas fram enligt t-

fördelningsmodellen, beroende på antalet frihetsgrader. I samtliga fall används en 

signifikansnivå på 5 %.  
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I Tabell 1-2 presenteras resultaten för hypotesprövningen av CAAR.   

  Antal CAAR Standard z-värde 

Total 40 -0,00107 0,1309 -0,008171 
Tabell 1 – Visar hypotesprövningen för samtliga enheter.  

Vid test av samtliga enheter har ett z-värde på 1,96 tagits fram för jämförelse med det 

framräknade z-värdet. Ett konfidensintervall på 95 % användes. Utifrån detta kan vi fastställa 

att inget signifikant samband har funnits och att H0 därmed bör accepteras. 

  Antal CAAR Standard T-Värde 

Finans 7 -0,04315 0,0913 -0,3162777 

IT 14 -0,02379 0,136417 -0,1416219 

Övriga 19 0,0311737 0,167977 0,34142 
Tabell 2 – visar resultaten för genomförda t-test för respektive bransch. 

För att undersöka ifall reaktionen på marknaden skiljer sig mellan de olika branscherna, har 

t-test för samtliga genomförts. Gränsvärdena har tagits ur en t-tabell för respektive 

frihetsgrad. Alla inom ett konfidensintervall på 95 %. För finansbranschen har ett t-värde 

tagits fram, 1,94 med 6 frihetsgrader. IT-branschen har ett t-värde 1,77 med 13 

frihetsgrader. Det samma för Övriga är 1,73 med 18 frihetsgrader.  

Utifrån detta kan det utläsas att samtliga framräknade testvärden för de olika branscherna 

faller inom ramen för nollhypotesen. Detta betyder att inga signifikanta samband har kunnat 

utläsas och att H0 därmed inte kan förkastas, då CAAR inte är statistiskt skiljt från noll. 
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Diagram 1 – visar den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen per dag för samtiga företag.  

Diagram 1 visar den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen för samtliga enheter 

per dag. I diagrammet kan det utläsas att det finns en reaktion vid dagen för händelsen, 

något som till viss del stämmer överens med de genomförda hypotesprövningarna.  

 

 

Diagram 2 – visar den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen (CAAR) per dag för respektive bransch.  
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Diagram 2 visar den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen per bransch och dag. 

I ovan genomförda hypotesprövningar fastställdes det att inga signifikanta samband kunde 

ses inom någon av de olika branscherna. Hos Finans- och IT-branschen var testvärderna 

negativa, vilket även kan utläsas från Diagram 2. I diagrammet kan man dock se att Övriga-

branschen ger utslag av en positiv CAAR, vilket även stämmer överens med dess testvärde 

som var positivt. 

Genomsnittlig avvikande avkastning AAR 

I denna del presenteras resultaten för hypotesprövningen av den genomsnittliga avvikande 

avkastningen för varje dag, med syfte att se hur marknaden reagerat under tiden för 

händelsefönstret.  

Prövningen genomfördes på samma sätt som vid hypotesprövningen av CAAR. Ett z- 

respektive t-värde har räknats fram för varje dag, för att kunna se ifall dessa faller inom eller 

utanför ramarna för nollhypotesens värden. För kategorin Total har ett värde ur 

normalfördelningstabbelen används, då dessa enheter överstiger antalet 30. I övriga 

kategorier har t-värden ut t-tabell använts. Alla prövningar har skett på signifikantsnivå 5 %.  

          TOTAL             

Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

AAR -0,00419 -0,00191 -0,00095 0,0088 0,00892 0,004363 -0,0011 -0,00911 -0,00479 -0,00298 0,00509 

Standard 0,032553 0,033916 0,03406 0,0523 0,06747 0,055689 0,0354 0,032277 0,019621 0,024895 0,03532 

Z-värde -0,12866 -0,05622 -0,02783 0,1682 0,13226 0,078347 -0,0315 -0,2824 -0,24433 -0,11961 0,14414 

Tabell 3 – visar hypotesprövning av AAR för samtliga enheter per dag. 

Tabell 3 visar prövning av AAR för samtliga enheter, i syfte att utläsa eventuell avvikande 

avkastning för någon av dagarna inom händelsefönstret. Då antalet enheter överstiger 30 

stycken, har ett testvärde tagits ut ut en normalfördelningstabell. Detta uppgår till 1,96. Som 

kan utläsas överstiger inget av de uträknade z-värdena detta, vilket betyder att det inte finns 

någon avvikande avkastning för någon av dagarna. Detta medför att inget signifikant 

samband kan ses och därmed kan H0 accepteras.  
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          Övriga branscher         

Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

AAR -0,00262 -0,002531 0,002436 0,0148 0,00251 0,016531 -0,0063 0,005663 -0,00342 0,000096 0,00395 

Standard 0,019423 0,027827 0,033731 0,0592 0,02848 0,055988 0,0348 0,019836 0,01946 0,014398 0,03 

t-värde -0,13487 -0,090979 0,072225 0,2502 0,08827 0,295272 -0,1803 0,285528 -0,17543 0,006728 0,13169 

Tabell 4 – visar hypotesprövnig av AAR för Övriga branscher per dag. 

Tabell 4 visar prövning av AAR per dag för kategorin Övriga branscher. I denna kategori 

uppgick antalet undersökta enheter till 19 stycken, vilket betyder att ett t-värde med 18 

frihetsgrader på signifikantsnivå 5 % blir 1,73. Som kan utläsas ur tabellen överstiger inget av 

de framräknade testvärdena 1,73, vilket medför att H0 måste accepteras då inget signifikant 

samband kan fastställas.  

          Finansbranschen             

Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

AAR -0,01732 
-

0,005653 -0,01934 0,0071 0,00919 0,007948 -0,002 -0,00639 -0,01012 -0,00494 -0,0017 

Standard 0,048956 0,012496 0,045067 0,0258 0,01746 0,021862 0,0133 0,010224 0,020416 0,033099 0,02014 

t-värde -0,35377 
-

0,452424 -0,42923 0,2755 0,52618 0,363572 
-

0,1475 -0,6252 -0,49578 -0,149272 -0,0813 

Tabell 5 – visar hypotesprövning av AAR för Finansbranschen per dag. 

Tabell 5 visar prövning av AAR per dag för Finansbranschen. I denna kategori ingår 7 enheter. 

Detta ger ett testvärde på 1,94 på signifikantsnivå 5 %, med 6 frihetsgrader. Inget av de 

framräknade t-värdena överstiger 1,94, vilket medför att H0 bör accepteras, då inget 

signifikant samband går att urskilja. 

          IT-branschen           

Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

AAR 0,000248 0,000815 0,003657 0,0015 0,01749 -0,01394 0,0063 -0,03053 -0,004 -0,006168 0,01001 

Standard 0,037853 0,047857 0,027305 0,054 0,1107 0,064485 0,0436 0,041413 0,02048 0,032244 0,04744 

t-värde 0,00657 0,017032 0,133957 0,0268 0,158 -0,21625 0,1446 -0,73727 -0,19544 -0,191314 0,21107 

Tabell 6 – visar hypotesprövning av AAR för IT-branschen per dag.  

Tabell 6 visar prövning av AAR per dag för IT-branschen. Enheterna i denna kategori uppgår 

till 14 i antal, vilket ger ett testvärde på 1,77, på signifikantsnivå 5 % med 13 frihetsgrader. 

Inget av dessa framräknade värden överstiger 1, 77, vilket medför att H0 borde accepteras, 

då inget signifikant samband kan ses.  
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Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning CAAR Motiv 

I detta avsnitt presenteras resultaten från hypotesprövningen ifall det finns samband att 

finna mellan en abnorm avkastning och motivet till förvärven.  Kategorierna presenteras var 

för sig för attge överskådlighet.  

Hypotesprövningen utfördes genom att CAAR dividerades med dess standardvärde. Då 

samtliga enheter understiger antalet 30, har endast t-test utförts med gränsvärden tagna ut 

en t-fördelningsmodell beroende på antalet frihetsgrader för respektive kategori. I samtliga 

fall har en signifikansnivå på 5 % använts.  

  Antal CAAR Standard T-värde 

Finansiellt 
motiv 5 -2,7598 18,70099 -0,14758 

Koplettering av         

produktutbud 4 2,76795 4,824993 0,573669 

Ny kunskap 5 -6,63718 14,40126 -0,46088 
Tabell 7 – visar hypotesprövning av  CAAR för respektive motiv till förvärv 

Denna hypotesprövning har genomförts för att undersöka huruvida en reaktion uppstår på 

marknaden i samband med vilket motiv som anges för förvärvet. De framtagna gränsvärdena 

är tagna ur t-fördelningstabell tabell. I angiven tabell finns endast 5 frihetsgrader angivet 

som minsta enhet och detta värde på 2,02 kommer därför att användas. Som kan utläsas ur 

Tabell 7 överträder inget av de framräknade t-värdena detta gränsvärde. Därmed finns heller 

inga statistiska samband att finna. H0 bör accepteras.  

 Genomsnittlig avvikande avkastning AAR Motiv 

Genomsnittlig avvikande avkastning per dag visas nedan för att kunna påvisa eventuella 

reaktioner hos marknaden vid någon av dagarna i händelsefönstret. Ur en t- 

fördelningstabell har gränsvärde på 2,02 för samtliga tagits fram. Detta gränsvärde är för 

enheter med 5 frihetsgrader, då detta är det minsta gränsvärde angivet i angiven tabell. Ett 

konfidensintervall på 95 % har använts i samtliga prövningar. 

  Finansiellt motiv                   

Dag 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

AAR -0,01046 -0,0069 -0,0135 -0,00636 -0,0073 0,024687 0,02132 -0,0066 -0,00448 -0,00595 -0,012 

Standard 0,011446 0,027 0,01 0,014488 0,024748 0,056942 0,02744 0,03749 0,044412 0,017406 0,05421 

T-värde -0,91385 -0,2557 -1,347 -0,43921 -0,29514 0,433546 0,77686 
-

0,17612 -0,10092 -0,34189 -0,222 

Tabell 8 – visar hypotesprövning av AAR för Finansiellt motiv per dag.  
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Komplettering av 
produktutbud                 

Dag 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

AAR 0,0277 0.00634 -0,00496 0,005 0,01792 0,003382 -0,01815 0,02239 
-

0,00306 -0,02443 -0,00443 

Standard 0,0366 0,014664 0,00763 0,0249 0,020076 0,024859 0,016849 0,02869 0,01964 0,034404 0,020847 

T-värde 0,75672 0,432471 -0,65026 0,2482 0,721 0,200774 -0,63288 0,29164 
-

0,15584 -0,71009 -0,21262 

Tabell 9 – visar hypotesprövning av AAR för Komplettering av produktutbud per dag.  

  Ny kunskap                   

Dag 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

AAR 0,006445 
-

0,01767 -0,00469 -0,02655 -0,0023 0,003017 -0,02764 -0,02395 -0,00725 -0,0076 -0,0043 

Standard 0,027021 0,03624 0,010671 0,030896 0,048442 0,079303 0,031052 0,055228 0,00718 0,016288 0,02584 

T-värde 0,238521 
-

0,48764 -0,43953 -0,85937 -0,04745 0,038044 -0,89012 -0,4336 -1,01008 -0,46657 -0,1679 

Tabell 10 – visar hypotesprövning för AAR för Ny kunskap per dag.  

Som kan utläsas i Tabell 8-10 överstiger inget av de framräknade t-värdena för någon av 

dagarna i händelsefönstret gränsvärdet på 2,02. Därmed kan H0 accepteras i samtliga 

motivkategorier, då inget av t-värdena är statistiskt skiljt från noll.  

 

4.2 Motiv 

De motiv som de undersökta företagen har uppgett i sina årsredovisningar skiljer sig från 

varandra i fråga om karaktär och sätt förvärven har utförts på. En del har valt att förvärva 

vertikalt, medan andra har förvärvat horisontalt. Ingen av de undersökta företagen har 

genomfört ett konglomerat förvärv. 

Inom finansbranschen har de flesta genomfört horisontella förvärv. Motiven till dessa är 

bland annat att företaget skall tillskansa sig större marknadsandelar för att få ett bättre 

konkurrensläge än tidigare. I några av fallen anser sig företagen dessutom bli 

marknadsledande på vissa av sina verksamhetsområden, då de i och med förvärvet har fått 

kunskap överförd från målbolaget. Till följd kan företaget erbjuda sina kunder nya tjänster 

och kompletta lösningspaket, vilket de själva ser som högst konkurrenskraftigt. Ett annat 

motiv är att genom förvärv komma åt tillväxtmarknader, som det genom organisk tillväxt 

skulle ta mycket lång tid att nå. Även attraktiva kundstockar och värdeökning av 

aktieportföljen anges som motiv till de genomförda förvärven.  
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IT- branschen är en bransch som hela tiden står under ett högt tryck från marknadens 

ständiga efterfrågan på nya produkter. De flesta av de undersökta IT-företagen har angett 

kunskapsöverföring som motiv till genomförda förvärv, för att skapa möjligheten att kunna 

utveckla nya produkter och tjänster till sina kunder. Under den så kallade IT-bubblan 

handlades det mycket med IT-företag, ett av dem, ProAct, skriver i sin årsredovisning från 

2003, att de blir starkare tillsammans. Även erövring av geografiska marknader har angetts 

som motiv till förvärv inom IT-branschen.  

Inom kategorin Övriga branscher är motiven spridda. Detta kommer sig av att de undersökta 

företagen inom denna kategori skiljer sig markant från varandra. Nedan presenteras de 

angivna motiven för kategorin.  

Inom fordonsindustrin har det genomförts ett antal vertikala förvärv, då dessa exempelvis 

har syftat till att förstärka viktiga distributionssystem. Denna typ av förvärv är vanligare inom 

de branscher där det finns många led till färdigställd vara eller tjänst. 

Inom Industri anges först och främst ökade marknadsandelar och marknadsledande position 

som motiv för förvärv, men även samordning av funktioner och kompletterande 

produktutbud. Starkt kassaflöde hos målföretaget är ett starkt motiv för de företag, som i sin 

affärsstrategi ser fler förvärv och investeringar för framtida tillväxt. Även internationalisering 

anges som motiv till förvärv, då företaget direkt kommer in på den utländska marknaden. 

Detta motiv anges även inom kommunikationsbranschen. Även den nya kundkretsen som 

utländska marknader för med sig, anges vara attraktivt.  

Teknikbranschen, liksom IT-branschen, är utsatt för stor press på utveckling från marknaden. 

Förvärv motiveras genom att kunna utveckla nya produkter och den kunskapsöverföring som 

sker vid förvärv. De undersökta företagen lägger tyngd på sin stärkta kompetens, när de 

motiverar förvärvet.  

Inom Medicin anges ökade intäkter och positivt kassaflöde som starka finansiella motiv till 

förvärv. Även att kunna utveckla sina produktutbud, är ett viktigt motiv, då företagen vill bli 

betydande aktörer inom sina branschnischer, dvs. att uppnå önskad storlek.  
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Två av de undersökta företagen, Scania och Stena AB, har förvärvat företag, för att ”rädda” 

den egna ekonomin. Scania köpte Ainax, som förvaltade alla Scanias aktier, som Volvo hade 

köpt tidigare. Denna finansiella omstrukturering var nödvändig, då Ainax skulle likvidera 

Scania aktierna om ingen köpare hittades. Scania valde då att köpa tillbaka alla aktier, för att 

kunna rädda den egna ekonomin.  

Stena Line, som var ett eget oberoende börsnoterat bolag, köptes av koncernen Stena AB, 

då Stena Line var konkurshotat. Istället för att Stena Line skulle bli uppköpt av helt 

utomstående tredje part, köpte koncernen Stena AB upp företaget och strukturerade om 

det, för att åter få det gynnsamt i samverkan med koncernens andra delar.  
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4.3 Intervju 

Henrik Moberg, Aktiestrateg Den Danske Bank Sverige 2008-12-15 

Henrik Moberg anser att marknadens reaktioner påverkas av stämningsläget på marknaden. 

Är stämningen positiv stiger ofta aktiekursen och vice versa. Marknaden tar liten hänsyn till 

de långsiktiga strategierna som det förvärvande företaget har, utan reaktionerna är ofta 

kortsiktigt baserade. Henrik Moberg menar även att reaktionen är beroende på budets 

premie.  

På frågan om de vanligaste motiven till företagsförvärv, svarar Henrik Moberg att han är 

osäker, men att det bakom alla företagsförvärv finns en tillväxtstrategi hos det förvärvande 

bolaget; antingen att bli en större aktör på marknaden och förstärka sin marknadsposition 

eller för att komplettera sina brister inom företaget. Nya kundkretsar anger han även som 

motiv.  

Enligt Henrik Moberg, så förekommer konglomerade förvärv sällan. Det är inte vanligt att 

företag ger sig ut på främmande marknader med ny affärsverksamhet. Mer vanligt är det, 

enligt Henrik Moberg, att en kombination av horisontella och vertikala förvärv förekommer.  

Faktorer som tas i beaktande är vilka komplement målbolaget kan tillföra det förvärvande 

företaget. Ofta beaktas målföretag som kan med hjälp av det förvärvande målbolaget lyftas 

och få ett bättre resultat och rörelsemarginal. Företag som har ett positivt resultat är mer 

attraktiva att förvärva, än dem med negativa resultat, då det kostar för mycket att räta upp 

verksamheten att generera positiva siffror.  

Johan Symmons, Analytiker på Swedbank Corporate Finance 2008-12-15 

Generellt så reagerar marknaden på den budpremie som erbjudits. I nuläget varierar denna 

mycket på grund av läget på marknaden, mellan 10 och 200 %. Normalt sett kan man se en 

överavkastning hos målbolaget, vid bud, medan det är 50/50 hos det förvärvande bolaget. 

Slutsatsen kan dras att om aktiekursen går ned efter budet, så uppfattas förvärvet som 

negativt på marknaden.  
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Det är ifrån fall till fall om man kan se positiva eller negativa kursförändringar hos det 

förvärvande bolaget på lång sikt. Negativa förändringar beror ofta på en felaktig 

uppskattning av de kostnader som förvärvet har medfört, dvs. att integreringen inte gått 

som planerat.  

Motiven för förvärv varierar mellan olika branscher. Ofta är motiv exempelvis att företag vill 

komma åt eller in på nya marknader eller nå nya kunder, som målbolaget har. Ett exempel är 

att inom teknikbranschen kan tillgången till teknisk infrastruktur vara motiv till förvärv.  

Johan Symmons menar att han oftast har arbetat med horisontella förvärv, men påpekar att 

det kan finnas en skillnad mellan olika branscher. Han säger att vertikala förvärv kan vara 

mer vanliga inom industri och teknik. Som exempel nämner han Pappersmassaindustrin.  

 Ibland, menar han, kan det vara svårt att dela upp förvärv i dessa kategorier, då varje 

förvärv är ett eget fall och vissa av dem kan tolkas som både horisontella och vertikala. 

Typiska konglomerade förvärv ser man ofta hos Investbolag.  

Det första man tittar på, enligt Johan Symmons, är hur målbolaget strategiskt passar in i den 

egna verksamheten och vilka synergieffekter som man vill uppnå, till exempel kundstockar, 

marknadsandelar eller teknologi. Det andra är hur man ska värdera företaget. Om 

målföretaget inte skulle vara börsnoterat, brukar man titta på hur liknande företag är 

värderade, för att få en uppfattning om värdet av målbolaget. Sedan tittar man på ifall 

målbolaget är vinstdrivande. Det är för ett förvärvande bolag inte så intressant med ett 

målbolag, där man ständigt måste tillföra nya pengar för att hålla det flytande. Man vill 

undvika förlust. Efter det är det också intressant att titta på ledningen hos målbolaget och 

även tidigare ägare. Det ska gärna funka på en personlig nivå mellan målbolagets och det 

förvärvande bolagets ledningar, för att underlätta integreringen. Inte sällan så avvecklas eller 

omplaceras målbolagets ledning en tid efter förvärvet.  
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av hypotesprövning, motivundersökning och intervjuer. Studiens 

empiri jämförs med den teori som tidigare presenterats.  

 

5.1 Analys av hypotesprövning 

Den halvstarka formen av Den effektiva marknadshypotesen, som testats i studien, säger att 

marknaden bör omedelbart reagera på ny information. I enlighet med studiens syfte har 

denna teori applicerats på hur aktiekurserna har förändrats vid annonserandet av förvärv. 

Teorin säger att aktiepriset skall justeras till jämviktspris, då ny information utkommer för att 

omöjliggöra arbitrage och vinna på informationsövertag.  

I hypotesprövningen av CAAR, som genomfördes med t- eller normalfördelningstest, fanns 

inga signifikanta samband att finna hos de olika branscherna. Då dessa inte står att finna i 

hypotesprövningarna kan det inte sägas att teorin om marknadseffektivitet i halvstark form 

gäller.  

Inte heller vid hypotesprövning av AAR har signifikanta samband funnits i något av fallen. 

Nollhypotesen har därmed inte kunnats förkasta och inga signifikanta avvikelser för någon av 

händelsefönstrets dagar har kunnat utläsas. I och med detta kan inte den halvstarka formen 

av den effektiva marknadshypotesen anses gälla, då marknaden direkt borde ha reagerat på 

den nya informationen angående förvärv.  

I hypotesprövningen för CAAR huruvida motiven till förvärv skulle ha inverkan på 

marknadens reaktion har inte i något av fallen signifikanta samband kunnat utläsas. 

Nollhypotesen bör därmed accepteras. Prövningen genomfördes med t-test, på nivån för 

enheter med fem frihetsgrader, då detta var det minsta värde som fanns att finna i t-

fördelningstabellen. Resultatet kan dock vara något missvisande då antalet undersökta 

företagen i respektive motivkategori var låga.  
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Även i hypotesprövningen av AAR per dag huruvida motiven skulle ge eventuell abnorm 

avkastning, kan det inte från någon av dagarna i händelsefönstret utläsas något signifikant 

samband. Även här bör H0 accepteras.  

Då inga statistiska samband har kunnat fastställas, måste slutsatsen vara att marknaden inte 

är effektiv i den halvstarka formen, vilken är den form som testats i studien.  

5.2 Analys av motiv till förvärv 

Den genomgående tanken bakom förvärv hos ett företag är att på ett eller annat sätt 

tillskansa sig tillgångar för snabbare tillväxt, än vad de själva hade kunnat generera organiskt. 

Av de undersökta företagen har de flesta angett att nya marknader, större marknadsandelar 

och nya tjänste- och produktutbud är motiv till de genomförda förvärven. Motiven skiljer sig 

dock mellan olika branscher, då de besitter olika egenskaper och därmed har olika behov att 

tillfredställa.  

Tre av Porters huvudsakliga motiv till förvärv har framkommit hos de undersökta företagen. 

Den första av hans motiv som nämndes i teoridelen, att företaget vill sprida sina risker, har 

inte uppgetts som motiv av något av de företag som undersökts i studien. Detta kan bero på 

att konglomerat förvärv ofta har detta syfte och att sådana förvärv inte har genomförts av 

något av företagen.  

Många av företagen inom finansbranschen har genomfört horisontella förvärv, då det har 

haft som motiv att skaffa större marknadsandelar och därmed bättre konkurrensläge på 

marknaden. Detta har de kunnat göra genom den överförda kunskap som de fått i och med 

förvärvet. Inom finansbranschen, som är en administrativ bransch, är kunskapen hos 

medarbetarna nyckeln till framgång. Detta gäller även för IT-branschen. Även attraktiva 

kundstockar hos målföretaget har angetts som motiv till förvärv inom finansbranschen, som 

i sig är väldigt bred och omfattande. Hos de förvärvande företagen har det länge funnits som 

mål, att ha ett så pass brett produktutbud som möjligt, för att kunna erbjuda kunderna hela 

paketlösningar. Exempel på detta var när SEB köpte upp Trygg Hansa, som var och 

fortfarande är ett försäkringsbolag.  
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Inom IT-branschen anges kunskapsöverföring som främsta motiv till genomförda förvärv, då 

denna bransch är sådan som ständigt står under tryck från marknaden att generera nya 

effektivare tjänster och produkter, i större utsträckning än de andra undersökta 

branscherna. IT-branschen genomgick under den undersökta tidsperioden ett fall, den så 

kallade IT-bubblan, som i sin tur ledde till att många företag inom branschen var till salu, 

eller sågs som attraktiva att förvärva, under då dåliga tider. Under den tidsperiod som har 

undersökts i studien, 1996-2005, har det skett många förvärv inom IT-sektorn. Många av 

dessa företag har idag helt integrerats in i det företag som förvärvade det och finns inte 

längre noterade på börsen.  

Inom kategorin Övriga branscher följs även de strategier som anges i studiens teoridel.  

Inom fordonsindustrin kan man oftare se vertikala förvärv, då det handlar om att exempelvis 

säkerhetsställa resurser hos underleverantörer. Detta ligger i industrins natur, då många 

enheter är beroende av varandra för att kunna färdigställa fysiska produkter. Även inom 

kategorin Industri är dessa typer av förvärv vanliga, men även horisontella. Här handlar det 

ofta om att göra omstruktureringar i företaget, då det finns en önskan om att effektivisera 

de resurser som finns att tillgå. Denna samordning av funktioner inom större koncerner kan 

ge företaget möjlighet att utöka sitt produktutbud.  

Som teorin säger, är förvärv ett snabbt sätt att ta sig in på internationella marknader, då det 

ofta fattas företaget kunskap om klimat och kultur som råder på den utländska marknaden. 

Genom att köpa sig in, kommer denna kunskap med på köpet, plus att företaget eventuellt 

blir marknadsledande på ett geografiskt område och dessutom får en ny kundkrets, som 

exempelvis var fallet när Eniro köpte upp Scandinavian Online och därmed blev störst i 

norden inom branschen. 

Inom medicinbranschen ses ett starkt kassaflöde och nya produktutbud som starka motiv till 

förvärv, dels för att efterfrågan på nya mediciner är hög och att framtagning av dessa med 

medicinsk forskning är väldigt kostsamt.  

Fallet då Scania förvärvade Ainax och köpte tillbaka sina egna aktier, som tidigare hade ägts 

av Volvo, var för att ge tydliga signaler till allmänhet och intressenter om hur ägarstrukturen 

i företaget såg ut. Detta kan ses dels som en finansiell omstrukturering och dels som ett PR-
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budskap, för att förmedla handlingskraft hos företaget till sina aktieägare, vilket teorin 

beskriver som motiv till förvärv.  

Slutsatsen måste bli att de företagsförvärv som har undersökts, följer de teorier om motiv 

som tidigare litteratur beskriver. Dock måste det påpekas att varje förvärv inte är det andra 

likt, då motiven skiljer sig från varandra när de sätts i sitt rätta sammanhang, det vill säga i 

de affärsstrategier som varje enskilt företag har utvecklat för förvärvet. Hur förvärven 

genomförs och senare förvaltas är en del av strategierna, som i denna studie inte har 

undersökts. Kvarstår gör det faktum att förvärv alltid genomförs för att gagna företagets 

verksamhet på längre sikt, utifrån de motiv som här har beskrivits.  

 

5.3 Analys av intervjuer 

Precis som resultatet visar av undersökta företag, förekommer konglomerade förvärv sällan, 

vilket Henrik Moberg även anger i intervjun. Motivet att sprida sina risker genom 

konglomerat förvärv är inte lika vanligt, som att exempelvis minska riskerna genom att säkra 

enheter inom distributionen.  Johan Symmons menar att motiven varierar mellan olika 

branscher på grund av deras olika karaktär, vilket också har kunnat ses i studiens resultat.  

Båda är överens om att det är budets premie som påverkar om budet mottags positiv eller 

negativt på marknaden, men Henrik Moberg menar även att det allmänna stämningsläget på 

marknaden kan vara avgörande. Som tidigare forskning visar, så ses det ofta en positiv 

abnorm avkastning kortsiktigt i samband med förvärv, vilken stöds av Henrik Moberg som 

säger att marknaden ofta agerar kortsiktigt utan att ta hänsyn till de långsiktiga strategierna. 

Johan Symmons menar att man normalt kan se en abnorm avkastning hos målbolaget, 

medan det är 50/50 hos det förvärvande bolaget, vilket till viss del stämmer överens med 

den undersökta kategorin Övriga branscher.  

Båda respondenterna anger olika motiv till förvärv, som faller inom ramarna vad teorin 

angående detta säger. Det har i intervjuerna inte uppkommit något motiv som faller 

därutanför.  
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5.4 Jämförelse med tidigare forskning 

I likhet med tidigare forskning har ett kortsiktigt händelsefönster valts med motivering att få 

fram de signifikanta skillnaderna mellan fönstrets dagar, då långsiktiga undersökningar inte 

ger lika starka utfall per dag. Den andra motiveringen till att ha ett kortsiktigt 

händelsefönster var även att isolera händelsen från utomstående faktorer, som kunnat 

påverka marknaden generellt.  

Till skillnad från tidigare studier som genomförts med kortsiktigt perspektiv, har det i denna 

undersökning inte gått att finna några signifikanta samband, varken positiva eller negativa.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser och svar på de frågor som ställdes i problemformuleringen. 

- Genereras det en abnorm avkastning i aktiekursen vid företagsförvärv, då denna 

information blir offentlig? 

Utifrån analys av studiens resultat, har inga signifikanta samband funnits i någon av de 

undersökta kategorierna, varken inom CAAR eller AAR. Det går därmed inte att göra 

några statistiska generaliseringar huruvida annonserandet av företagsförvärv skulle 

påverka marknaden positivt eller negativt.  

- Skiljer sig resultaten ifrån varandra beroende på branschtillhörighet? 

Resultaten för hypotesprövningen av AAR var enhetliga i mening att det inte fanns några 

signifikanta samband att utläsa. Vid prövningen för CAAR fanns inte heller några 

signifikanta samband att finna. Dock visar kategorin Övriga branscher en svag positiv 

ökning, som kan utläsas i Diagram 2, men denna är för statistiskt svag för att kunna 

generalisera resultatet. Slutsatsen r att resultaten inte skiljer sig åt i hänseende till 

branschtillhörighet.  

- Vilka är motiven till förvärv och skiljer sig dessa ifrån varandra beroende på 

branschtillhörighet? 

Som kan läsas i kapitlet Empiri har inga av de angivna motiven fallit utanför ramen för 

vad teorin förespråkar. Det har dock framkommit att motiven för förvärv skiljer sig något 

mellan de olika branscherna. Detta beror naturligtvis på branschernas olika karaktär och 

ifall det är branscher som tillverkar fysiska produkter eller om de erbjuder tjänster.  

- Genereras det en abnorm avkastning i aktiekursen i förhållande till angivna 

förvärvsmotiv? 

I resultaten som kan utläsas i kapitlet Empiri, visas inga signifikanta samband mellan vilket 

motiv som har angetts till förvärven och förändringar i aktiekursen.  
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7. Kritisk granskning 

I detta kapitel presenteras den kritiska granskning som gjorts av studien.  

7.1 Validitet 

Validiteten i en studie handlar om huruvida de data som använts belyser det fenomen som 

studien behandlar.39 

I denna undersökning har historiska börskurser använts för att undersöka inverkan på 

aktiekurserna i samband med förvärv. Det är dock svårt att avvärja sig mot yttre faktorer 

som har kunnat påverka det allmänna läget på marknaden vid tidpunkterna för förvärven, 

vilket medför en risk för missvisande resultat.  

Motiven till förvärven har tagits fram genom respektive företags årsredovisning. Denna 

information var tänkt att belysa motivets inverkan på marknadens uppfattning om det 

stundande förvärvet.  

Övriga faktorer som det ej har tagits någon hänsyn till i studien är exempelvis ledningens 

kompetens hos varken det förvärvande bolaget eller hos målbolaget. Detta kan naturligtvis 

ha inverkan på marknadens reaktion, ifall den finner förvärvet positivt eller negativt. Även 

företagens rykten, både det förvärvande bolaget och målbolagets, kan spela roll i hur 

marknaden uppfattar förvärven.  

7.2 Reliabilitet 

Diskussionen angående en studies reliabilitet handlar om i vilken utsträckning de data som 

använts är tillförlitliga eller ej. Faktorer som påverkar reliabiliteten av data är exempelvis 

vilken typ av data som använts, hur denna samlats in och bearbetats.40 Enligt Johannessen är 

idealförhållandet för en kvantitativ ansats att urvalet skett slumpmässigt.41 Det har dock inte 

                                                           
39 Johannessen, A., Tufte, P.A,; Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, Liber AB) s. 47 
40 Johannessen, A., Tufte, P.A,; Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, Liber AB) s. 28 
41 Johannessen, A., Tufte, P.A,; Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, Liber AB) s. 134 
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varit möjligt att genomföra ett helt slumpmässigt urval i denna undersökning, då information 

angående förvärv under tidsperioden varit svårtillgängligt, samt att vissa historiska 

börskurser inte heller varit tillgängliga. Detta ledde till bortfall bland utvalda företagsförvärv 

inom utvald tidsperiod.  

I bearbetningen av data, finns en faktor som bör belysas. I beräkningen av den normala 

avkastningen med hjälp av marknadsmodellen har vissa generaliseringar gjorts, där αi och βi 

tillgivits skattade värden istället för framräknade. Möjligen hade resultaten för dessa 

bearbetningar av data gett ett annorlunda resultat ifall dessa två faktorer hade räknats fram.  

Med tanke på studiens undersökning huruvida motiven till förvärven har påverkat till 

förändringar i aktiekursen, har urvalet varit för litet för att egentligen kunna dra statistiska 

generaliseringar. Detta var dock inte studiens huvudsyfte och resultaten som framkommit i 

denna studie kommer att lämnas obedömda utan dragna generaliseringar.  

 

7.3 Vidare forskning 

Vissa faktorer som inte har tagits upp i denna studie, är exempelvis hur förvärven förvalts 

efter det att köpet är genomfört. Det skulle vara intressant att vidare undersöka den del av 

förvärvsprocessen, som ligger efter tidpunkten för undertecknandet av avtalet, vilket skulle 

då bli en mer kvalitativ undersökning än denna kvantitativa. En annan infallsvinkel på denna 

studie skulle även kunna vara ifall den mer långsiktiga avkastningen på aktien undersöktes. 

Då skulle det kunna undersökas vilket utfall förvärvet har fört med sig för aktieägarna 

exempelvis tre till fem år efter det att förvärvet genomfördes. Denna typ av studie har dock 

redan gjorts, men det kan ändå vara intressant att se om detta förhållande för aktieägarna 

har förändrats på senare tid. Skulle utfallet visa annorlunda än tidigare studier, så vore det 

även intressant att undersöka vilka faktorer som har påverkat detta. Kanske har nya 

strategier för förvärv utvecklats? 
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7.4 Källkritik 

Angående källornas tillförlitlighet, så anser författaren att de sekundära källor som använts, 

databaser, utgivna böcker och artiklar är tillförlitliga då dessa har kunnat granskas av 

allmänheten, både innan och efter publicering. Dock kan en viss kritik riktas mot valet att 

använda företagens årsredovisningar som källa till motiv för förvärven, då dessa kan anses 

vara subjektivt skrivna för att presentera bästa möjliga bild av företaget riktat mot 

marknaden. Motargumentet blir att även andra analyser angående motiven till förvärven 

skulle kunna anses vara subjektiva, då det ofta finns ett bakomliggande intresse hos dem 

som uttrycker sig i frågan.  
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ProAct  Årsredovisning 2003 

Sigma   Årsredovisning 2004 
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Bilaga 1 Företagsförteckning 

Uppköpt Köpare Datum Bransch Motiv 

North Atlantic Natural Resources Lundin Mining 2004-12-30 Energi Finansiellt 

Diligenta AB Skandia Liv 2000-03-20 Finans Finansiellt 

Ainax Scania 2004-11-19 Fordon Finansiellt 

MIV-606 Medivir AB 1999-05-25 Medicin Finansiellt 

Stena Line Stena AB 2000-10-31 Transport Finansiellt 

Scandinavia Online (SOL) Eniro 2001-11-20 Kommunikation Internationell marknad 

SwePart Hexagon 1996-08-24 Engineering Komplettering av produktutbud 

Horda Trelleborg AB 1996-09-03 IT Komplettering av produktutbud 

AARan WM-Data 1998-12-15 IT Komplettering av produktutbud 

Cross Pharma Group AB Biophausia 2005-06-29 Medicin Komplettering av produktutbud 

Security Qube System AB Cashguard 2004-09-06 Industri Leadande aktör 

Benima Ferator Engineering AB Sigma 1998-09-21 IT Ny kunskap 

AU-System AB Teleca 2002-02-18 IT Ny kunskap 

Dimension ProAct IT Group  2003-11-24 IT Ny kunskap 

RKS Sigma 2004-05-06 IT Ny kunskap 

Proinyx Teleca 2002-07-05 Kommunikation Ny kunskap 

Vostok Energo Vostok Gas 2003-04-08 Energi Större marknadsandel 

Stadshypotek Svenska Handelsbanken 1996-12-12 Finans Större marknadsandel 

SPP Livförsäkring AB Svenska Handelsbanken 2000-12-29 Finans Större marknadsandel 

Kommersiella Fordon  Volvo 2003-05-26 Fordon Säkra distributionssystem 

Friluftsbolaget Fenix Outdoor 2001-05-31 Detalj   

Husqvarna AB Electrolux 2005-02-15 Detalj   

Fastighets AB Tornet Fabege 2005-12-23 Fastigheter   

Trygg-Hansa S-E-Banken okt-97 Finans   

JP Bank Matteus 1999-01-19 Finans   

Martinsson  Atle 1999-09-16 Finans   

Avanza HQ 2001-06-08 Finans   

Bulten AB Finnveden 2000-09-21 Industri   

Bergman & Beving MediTech Addtech 2005-02-04 Industri   

Måldata Sigma 1999-12-16 IT   

Cell Network Mandator 2000-02-08 IT   

Epact Technology Enea 2000-03-06 IT   

Arete TurnIT 2000-09-13 IT   

Kipling Holding  Dimension 2001-12-17 IT   

I.A.R Systems  Into.I(Nocom) 2004-12-22 IT   

TurnIT Into.I(Nocom) 2004-12-22 IT   

Focal Point AB Telelogic 2005-04-13 IT   

TV 1000 Sverige Modern Times 2000-03-15 Media   

Gambro Incentive 1996-01-24 Medicinteknik   

Synetics Medical Medtronic 1996-11-03 Medicinteknik   
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Bilaga 2 Formelsamling 

Formeln för marknadsmodellen: 

 

Rit = αi + βiRmt + εit 

 

Marknadsmodellen i förenklad form: 

 

AR= R - Rm 

 

Marknadens avkastning uträknat genom geometriskt medelvärde:  

 

Genomsnittlig Rmt(geo) = [(1+R 1τ) x (1+R2τ) x... (1+ Rnτ)]
1/n -1 

 

Följande formler används vid prövning av nollhypotesen: 

 

Hypotesprövning för CAAR(τ1, τ2): 

 

Ѳ1= __CAAR(τ1, τ2)    __    ~N(0,1) 
         var(CAAR(τ1, τ2))

1/2 

 

Hypotesprövning för AARt: 

 

Ѳ1=          AARt             ~N(0,1) 

var(AARt)
1/2            

 

 

Variansen för CAAR(τ1,τ2): 

                                                           N 

var (CAAR(τ1,τ2))=Σi=1(AARi- CAAR)2 

                                             N - 1 

 

Variansen för AARt: 

                                        N 

var(AARt): Σi=1(ARit- AARt)
2 

                                                    N – 1 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Hur anser Du att marknaden reagerar vid annonserandet av förvärv? Är det någon reaktion som är 

vanligare än andra? 

Ur ett långsiktigt perspektiv, anses förvärv påverka aktievärdet positiv eller negativt? Vilka är dina 

erfarenheter? 

Vilket är det vanligaste motivet till förvärv? 

Vilket sätt är vanligast att förvärva på - horisontalt, vertikalt eller konglomerat? Skiljer sig sätten sig 

åt mellan olika branscher/industrier?  

Vilka faktorer hos målföretaget är intressanta att titta på vid eventuellt förvärv? Exempelvis 

kassaflöde, osv. 


