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I Sammanfattning 

SAMMANFATTNING 
 

Vi har undersökt aktieutvecklingen hos uppköpta börsnoterade svenska företag, mellan 1995 till 
2005, vid offentliggörandet av budet. Därefter undersöker vi även om det finns en skillnad i 
aktieutvecklingen mellan företag som blir uppköpta av utländska aktörer jämfört med de som blir 
uppköpta av svenska. Vidare skulle en visad skillnad i aktieutvecklingen kunna bero på de 
uppköpta företagens branschtillhörighet respektive företagens storlek, vilket vi har tittar närmare 
på. 

 

För att studera budnyhetens inverkan på börskursen har en kvantitativ undersökning i form av en 
event studie gjorts, där den abnormala avkastningen i samband med budnyheten mätts.  

 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan företag som blivit uppköpta av utländska aktörer 
och svenska. Vad gäller branschindelningen finner vi en bransch som utmärker sig gentemot de 
andra. Resterande branscher sammanfaller med jämförelsen av svenska och utländska företag. 
Storleksmässigt visade större företag allmänt en lägre kumulativ avkastning än mindre. Vidare är 
skillnaden mindre, mellan företag köpta av svenska aktörer och utländska, ju större företagen är. 

 

Nyckelord: Abnormal avkastning, uppköp, event studie, marknadsmodellen, bud. 

 

 
  



 

 
 

II Abstract 

ABSTRACT 
 

We have examined the stock development of acquired listed Swedish companies -from the years 
1995 to 2005- upon the official publication of the bid. Thereafter we further investigated if there is a 
difference in the stock development between companies that are acquired by foreign investors 
compared to Swedish investors. Also, a difference in the stock development could be due to the 
acquired firms’ industry classification and its company size, which we have been looking at. 

 

In order to study the bid news impact on the share price, a quantitative study in the form of an event 
study has been done, where the abnormal return associated with the news has been measured. 

 

The research shows that there indeed is a difference between companies acquired by foreign 
investors versus Swedish. As for industry classification, we find one out of six different industries 
standing out. The comparisons within the remaining industries shows similar results to the 
comparison of Swedish and foreign companies we mentioned before. In terms of company size, 
larger companies have shown a lower cumulative abnormal return compared to smaller companies. 
Furthermore the research also shows that larger the acquired companies are smaller the difference 
is in the cumulative abnormal return. 

 
Keywords: Abnormal return, acquisition, event study, market model, bid. 
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1 Definitionslista 

1 DEFINITIONSLISTA 
 

Abnormal avkastning – En avkastning på aktien som skiljer sig från den förväntade avkastningen. 

Antitrustregler – Regler som gäller för konkurrensbegränsande affärsavtal och affärsmetoder 
eller missbruk av dominerande ställning på marknaden. 

Avkastning – Vinst i förhållande till kapitalinsats och tid. 

Avnotering – Borttagandet av en börsnoterad aktie från den börslista som den handlas på. Detta 
för att organisationen som aktien avser, frivilligt eller ofrivilligt inte är i överrenskommelse med 
de noteringskrav som gäller för den aktuella listan. 

CAR – Kumulativ abnormal avkastning. Den kumulativa abnormala avkastningen är den 
genomsnittliga abnormala avkastningen adderad dag för dag under perioden som 
händelsefönstret avser. 

CAAR – Genomsnittet av de kumulativa abnormala avkastningarna. 

Estimeringsfönster – Den period i undersökningen som mäter den förväntade avkastningen. 
Händelsefönstret är exkluderat från Estimeringsfönstret. 

Händelsefönster – Den period som undersökningen avser utreda. 

Korrelation – Term för den statistiska samvariationen mellan två variabler. Korrelation används 
som ett mått på graden av linjärt samband. 

Kumulativ – En process som successivt växer genom att ny information läggs till det gamla. 

Läckage – Då information om budet kommer ut på marknaden innan medias offentliggörande. 

Nettning – Att netta innebär att ett positivt och ett negativt värde kvittas, helt eller delvis, mot 
varandra. 

Reliabilitet – Mäter precisionen i testet, d v s att testet mäts på ett tillförlitligt sätt. 

Skattesköld – En skattesköld är en minskning av den beskattningsbara inkomsten för ett företag 
under en period, som uppnås genom att göra tillåtna avdrag.   

Volatilitet – Prisrörlighet på finansiella marknader. Exempelvis, när en aktie har hög volatilitet, 
innebär det att priset varierar mer än genomsnittet.  

Validitet – Validitet innebär att forskaren mäter det han/hon faktiskt avser att mäta. Validitet kan 
betecknas som frånvaron av systematiska mätfel. 

 

  



 

 
 

2 Introduktion 

2 INTRODUKTION 

2.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Fusioner och uppköp uppträder i vågor i det svenska och internationella näringslivet, och dess 
toppar sammanfaller ofta med högkonjunkturer. Under slutet av 1900-talet och början av 2000-
talet tycktes vågen av fusioner och uppköp präglas av en tilltagande globalisering av världens 
ekonomier.1 

 

Oavsett företagens nationalitet, är den vanligaste förekommande anledningen till uppköp och 
förvärv tron på synergieffekter, dvs. att värdet av två (eller flera) sammanslagna företag, efter 
sammanslagningen, är större än de två företagen har tillsammans innan sammanslagningen.2 
Bättre resursutnyttjande, bättre marknadsposition och ökad förhandlingsstyrka samt ökad 
finansiell styrka är bara några skäl till att två företag integreras med varandra. Genom sin storlek 
kan det också bli mer motståndskraftigt mot nergångar och sämre tider i branschen.  

 

Dock finns exempel som i motsats till ovan nämnda synergier kan påverka förvärvet ofördelaktigt. 
I dessa fall finns istället för synergierna sammanslagningssvårigheter, underliggande hot om 
kulturkrockar, anställdas motstånd samt förändrade karriärmöjligheter för personalen.3 Dessa 
negativa faktorer vid ett uppköp går givetvis att förebygga om det köpande företaget agerar 
taktiskt korrekt, men kan i värsta fall leda till nedläggning av det uppköpta företaget. 

 

När utländska aktörer köper upp svenska genom direktinvesteringar är kulturskillnader ett stort 
problem. Exempel på detta debatterades på DI den 8:e maj 2009 där Volvo dömer ut kinesiska 
ägare och betonar svårigheterna med stora kulturskillnader.4 I artikeln nämns vidare att kulturella 
misstolkningar orsakat många kraschade företagsuppköp redan när det rör sig om närbesläktade 
länder.  

 

Trots det är det bevisat att företag som hamnar i utländska händer generellt får en ökad 
produktivitet. I DI den 25:e augusti 2006 gör Ann-Christine Strandell på ITPS5 följande uttalande:  

 

                                                      
1 Bengtsson, Lars, and Perhugo Skärvad. Företagsstrategiska perspektiv. Lund: studentlitteratur, 2001, s. 220. 
2 För en mer ingående teori se ”Motiv till uppköp”, avsnitt 0. 
3 Bengtsson och Skärvad 2001, s. 220 ff. 
4DI, Dagens Industri. ”DEBATT: Kinesiskt uppköp blir kulturkrock.” 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C05%255C07%255C
336231 (artikel från 08 05, 2009). 
5 ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, är en myndighet som i första hand granskar effekterna av det stora 
utlandsägandet i svenskt näringsliv. Numera är ITPS avvecklat. För mer information se ITPS hemsida 
http://www.itps.se/ (använd den 05 05 2209). 

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C05%255C07%255C336231
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C05%255C07%255C336231
http://www.itps.se/


 

 
 

3 Introduktion 

”Vi har [sic!] regeringens uppdrag att titta på näringslivets produktivitet och tillväxt. 
Forskningen visar entydigt att det är högre produktivitet i utlandsägda företag och 
det beror inte enbart på att de ingår i ett större multinationellt nätverk. Dessa företag 
visar även högre produktivitet än jämförbara svenska företag.”6 

 

Vidare står det även i en artikel från DI den 17:e december 2006 att utländska ägare medför 
större risk för nedläggning och ökad produktivitet.7 

 

Den ökade produktiviteten skulle kunna bero på bl.a. ett högre kunskapsutbyte och exponering 
på en större marknad. Produktivitet är inte den enda faktorn, men sådana positiva faktorer som 
gynnar utländska företag bör återspeglas i företagets värde, och därmed i börskursen vid ett 
uppköp av en utländsk aktör. 

  

 
Figur 1 – Egen modell över budnyhetens inverkan på aktiekursen. 

 

Tidigare undersökningar visar att börsutvecklingen hos ett uppköpt företag generellt går uppåt.8 
Med bakgrund av diskussionen kring positiva och negativa effekter som fördes ovan, kan 3 utfall 
urskiljas vid jämförelse med inhemska uppköp (svenskt företag som köper ett annat svenskt 
företag): 

• Kursen påverkas mer positivt – Vid en jämförelse med inhemska uppköp visar det sig att 
utländska direktinvesteringar påverkar kursen mer. 

• Ingen skillnad – Vid en jämförelse med inhemska uppköp visar de båda lika stor 
uppgång/börsutveckling.  

• Kursen påverkas mer negativt – Vid en jämförelse med inhemska uppköp visar det sig 
att utländska direktinvesteringar påverkar kursen mindre. 

                                                      
6 DI, Dagens Industri, Förvärv och fusioner. ”Var fjärde jobbar i utlandsägda bolag.” Hämtat från Affärsdata (artikel från 
10 25, 2006).  
7 DI, Dagens Industri. ”Uppköp av svenska företag hot mot jobben.” 
http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Uppkop_av_svenska_foretag_hot_mot_jobben.aspx%3FArticleID%3D2006%5
C12%5C17%5C4802%26words%3Dhamnar%252crisk%252cutl%25c3%25a4ndska (artikel från  17 12, 2006). 
8 Ross, Stephan A, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe, and Bradford D Jordan. Modern Financial Management. 8:e 
upplagan. New York: McGraw-Hill, 2008, s. 835. 

 

http://www.ad.se/
http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Uppkop_av_svenska_foretag_hot_mot_jobben.aspx%3FArticleID%3D2006%5C12%5C17%5C4802%26words%3Dhamnar%252crisk%252cutl%25c3%25a4ndska%20
http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Uppkop_av_svenska_foretag_hot_mot_jobben.aspx%3FArticleID%3D2006%5C12%5C17%5C4802%26words%3Dhamnar%252crisk%252cutl%25c3%25a4ndska%20


 

 
 

4 Introduktion 

2.2 Problemformulering och syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka aktieutvecklingen hos uppköpta börsnoterade svenska företag vid 
offentliggörandet av budet. 

 

Om det finns en skillnad i aktieutvecklingen mellan de företag som blir uppköpta av utländska, 
jämfört med de som blir uppköpta av svenska, skulle det kunna bero på ovan nämnda diskussion 
om positiva och negativa faktorer.  

 

1. Svensk vs utländsk: Finns det en relevant skillnad i aktieutvecklingen hos de uppköpta 
svenska börsnoterade företagen, beroende på om det är ett utländskt eller svenskt 
företag som köper upp det?  

  

Vidare skulle en visad skillnad i aktieutvecklingen kunna bero på de uppköpta företagens 
branschtillhörighet respektive företagens storlek baserat på deras börsvärden.  

 

2. Bransch: Finns det en skillnad i utfall beroende på de uppköpta företagens bransch? 

3. Storlek: Finns det en skillnad i utfall beroende på de uppköpta företagens storlek, i 
det här fallet baserat på deras börsvärde. 

 

Följdfrågor: 

 

4. Om ovanstående frågor skulle visa på att det finns en skillnad: Vad skulle det då bero 
på utifrån existerande teorier? 

2.3 Avgränsningar 

Period: 

Perioden 1995-2005 har valts som undersökningsperiod för att få en rättvisande bild då perioden 
innehåller både en högkonjunktur och en lågkonjunktur. På det sättet fångas två ekonomiska 
livscykler vilket höjer validiteten. Givetvis skulle de senaste åren (2006-2009) vara av intresse, 
dock skulle det ge en missvisande bild på grund av en rådande finanskris. 

 

Uppköpta företag: 

En avgränsning har gjorts till företag som de facto blivit uppköpta, på grund av tillgänglig 
information. Information till samtliga bud som gjorts varje år oavsett om de lett till köp eller inte 
är i dagsläget mycket svårt att få fram. Bud som inte lett till uppköp har alltså ej beaktats. 

 

  



 

 
 

5 Introduktion 

Inga fusioner: 

Fusioner är visserligen en sammanslagning av två olika företag (se definition under ”Metod och 
data”, sektion 2.1), men har en delvis annorlunda karaktär än uppköpen när det kommer till: 
betalning som därmed direkt påverkar premien, fusionsnyhetens inverkan på börskursen samt 
fusionsnyhetens tillgänglighet (att hitta artikeln om fusion). Ett exempel är ett fall där två rederier 
fusionerats, ”betalningen” var bl.a. att det ena företaget köpte en båt av den andre. I samband 
med detta kunde ingen reaktion på dess börskurs urskiljas. 

 

Endast uppköp som handlar om en sammanslagning av två eller flera olika företag:  

Vidare görs en sista avgränsning där företag som köps up av sina egna intressenter, sig självt eller 
sin egen ledning, sorteras bort. Eftersom syftet är att upptäcka tendenser till 
sammanslagningseffekter av två olika företag, både negativa och/eller positiva, skulle dessa 
företag ge en missvisande bild.   

2.4 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till studenter på kandidatnivå och högre, samt till personer som 
ämnar undersöka, eller är allmänt intresserade av aktiens reaktion vid nyhet om uppköp. Då 
uppsatsen behandlar ett stort urval relevanta teorier för förvärv och sammanslagningar, som kan 
appliceras på både det köpande och det uppköpta företaget, kan studien användas för att få en 
ökad förståelse av dem båda. Dock ämnar denna uppsats att undersöka aktiens reaktion i det 
uppköpta företaget. 



 

 
 

6 Metod och Data 

3 METOD OCH DATA 
 

För att studera budnyhetens inverkan på börskursen har en kvantitativ undersökning i form av en 
eventstudie gjorts, där den abnormala avkastningen i samband med budnyheten mäts. Den 
abnormala avkastningen jämfördes därefter inom de olika kategorierna: Utländskt vs Svenskt, 
bransch och storlek.  

3.1 Datainsamling 

En lista på populationen, samtliga uppköp mellan 1995 och 2005, togs fram utifrån 
uppslagsverket ”ägarna och makten”9. Därefter gjordes en undersökning på samtliga företag, där 
vi har tittat på börskursens reaktion i samband med nyhet om bud. 

 

Uppgifter om medias tillkännagivande om bud och tidpunkten för budet hos de uppköpta 
företagen har vi hämtat ur Affärsdata10 och Factiva11.  Respektive databas behandlar tillförlitligt 
nyhetsmaterial där källorna kommer ifrån dagstidningar, affärstidningar, nättidningar och 
Internet. 

 

Information om historiska börskurser för företag uppköpta åren 1995 till 2005, samt index 
(affärsvärldens generalindex) har uteslutande hämtats från databasen SIX trust. SIX trust är ett 
analyssystem för de nordiska värdepappersmarknaderna. Den dagliga börskursen är kursen vid 
stängning och datamängden avser handelsdagar, dvs. inga helger eller helgdagar. 

3.1.1 Indelning utifrån land – svensk vs utländsk 

Uppsatsen ämnar undersöka samtliga kategorier utifrån indelningen svenska vs utländska 
uppköpare. Med svenska uppköpare menas företag som är registrerade i Sverige. 

3.1.2 Indelning utifrån bransch 

För att jämföra företagen i olika branscher har vi delat in företagen i sex kategorier enligt 
affärsvärldens grupperingar, där vi slagit ihop några branscher för att få färre grupper. På det 
sättet har vi fått in fler företag i varje grupp, vilket ökar möjligheten för en rättvis jämförelse. 
Kategorierna listas nedan:  

• Finans (här inkluderas t.ex. banker, investmentbolag och fastighetsbolag) 

• Hälsa (bioteknik och läkemedel) 

• Industri (t.ex. bygg och anläggningsrelaterat, transport, tekniska konsulter)  

                                                      
9 Sundin, Anneli, and Sven-Ivan Sundqvist. Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag 1996-2006. Halmstad: SIS 
Ägarservice AB, 1996-2006 (Bokserie där dessa år har används). 
10Affärsdatas hemsida,  http://www.ad.se/ (använd mellan den 10 04, 2009 – 15 05, 2009). 
11 Factivas hemsida. http://www.factiva.com/ (använd mellan den 10 04, 2009 – 30 04, 2009). 

http://www.ad.se/
http://www.factiva.com/


 

 
 

7 Metod och Data 

• IT, Media, Telecom (teleoperatörer, datakommunikation, internetkonsulter) 

• Konsument, varor och tjänster (dagligvaror, sällanköpsvaror) 

• Råvaror (skog, olja, kraft, gruv och metaller) 

3.1.3 Indelning utifrån storlek 

Storlekskategorierna är indelade som Stockholmsbörsens lista. Kategorierna är följande: 

• L - Large cap, företag med ett börsvärde över 10 miljarder SEK (1 miljard Euro) 

• M - Mid cap, företag med ett börsvärde över 1,5 miljarder SEK (<150 miljoner Euro) 

• S - Small cap, företag med ett börsvärde under 1,5 miljarder SEK (>150 miljoner Euro) 

  

Observera att denna fördelning inte helt över överensstämmer med original definitionen av Large 
cap, Mid cap och Small cap, eftersom den ursprungliga definitionen är baserad på Euro enligt 
nationalencyklopedin12. Estimeringen har inte tagit hänsyn till fluktuerande valutakurser och ett 
ungefärligt värde har tagits där 1 Euro motsvarar 10 svenska kronor. 

 

Som källa till företagens storlek har gamla DN (Dagens Nyheter)13 och DI (Dagens Industri)14 
upplagor lagrade i mikrofilmer använts. Datasystemet SIX TRUST har haft denna information 
tidigare men förlorat den vid uppsatsskrivandets tillfälle. 

  

DN har varje söndag (utom första dagen i januari) fram till 2003 en s.k. aktieguide där börsvärdet 
för respektive företag på börsen finns att hitta. Efter 2003 går denna aktieguide inte att hitta i 
mikrofilmerna, varför DI används efter januari 2003. Granskningen av dessa mikrofilmer som 
tidningen är lagrad på är väldigt tidskrävande. Av den anledningen har första tillgängliga 
börsvärde i januari och juli använts för att estimera storleken på företagen det specifika året då 
budnyheten kommer ut, dvs. 2 estimeringsperioder per år. 

 

Exempel: Ett företag vars bud datum är satt i maj har estimerats till en storlekskategori som är 
baseras på dess börsvärde från januari istället för maj. Motsvarande har ett företag vars bud- 
datum är satt i december estimerats till en storlekskategori baserad på dess börsvärde i juli. 
Detta innebär en risk för att företaget under några månaders tid växer/krymper från en 
storlekskategori till en annan. Denna risk påverkar både reliabiliteten som validiteten men vi 
bedömer detta nödvändigt. Antalet företag som påverkats är endast de som ligger på gränsen till 
en annan storlekskategori, vilket vi uppskattat är få. 

  

                                                      
12 Nationalencyklopedins hemsida. http://www.ne.se/ (använd den 18 05, 2009). 
13 DN, Dagens Nyheter. "Aktieguiden." 1995-2003. 
14 DI, Dagens Industri. 2003-2006. 
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3.2 Event studie 

Med eventstudie menar MacKinlay15 att man med hjälp av finansiell marknadsdata mäter de 
ekonomiska effekterna av en specifik händelse som utgör förändringar i ett företag. Vanligt 
förekommande eventstudier innefattar exempelvis mätningar av avknoppningar, byte av VD, 
personal reduktion, samt fusioner och förvärv.  

 

I den aktuella studien har vi valt att undersöka en totalpopulation där vi, för samtliga företag i 
populationen, undersökt aktiens avkastning efter offentliggörandet av bud på ett företag.  

3.2.1 Händelsefönster 

Det första momentet i en eventstudie är att definiera händelsen som studien avser att 
undersöka, samt att bestämma storleken på perioden i vilket händelsen är inkluderad, benämnt 
händelsefönster. Perioden som händelsefönstret avser är många gånger större än själva 
händelsen i sig, vilket möjliggör en utökad undersökning kring händelsen. Detta i sin tur 
förebygger att man går miste om information som uppkommer efter det att börsen stänger på 
händelsedagen.16   

 
Figur 2: Egen figur av händelsefönstret i eventstudien 

 

Hur långt ett händelsefönster bör vara är många gånger subjektivt säger Khotari och Warner.17 
Emellertid menar litteraturen på att ett kortare händelsefönster resulterar till mer exakta 
mätningar på den abnormala avkastningen, vilket höjer tillförlitligheten och validiteten. Ett längre 
händelsefönster sägs vanligtvis vara 12 månader eller mer.18 

 

I den aktuella studien har ett händelsefönster som omfattar elva handelsdagar valts, fem 
handelsdagar före händelsen, och fem handelsdagar efter. Studien avser undersöka aktiens 
kortsiktiga kursutveckling i det förvärvade företaget i samband med medias offentliggörande av 
att ett bud lagts. Genom att inkludera en period på 5 handelsdagar innan händelsen (budnyheten 
t=0) kan eventuella tecken på läckage av information upptäcktas. 

  

                                                      
15 MacKinlay, Craig. "Event Studies in Exonomics and Finance." Journal of Economics Literature Vol. 35, no. 1 (1997): s. 
13-39. 
16 MacKinlay 1997, s. 14 f. 
17 Khotari, S.P, and Jerold B Warner. Economics of event studies. Artikel, University of Rochester - Simon School och 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Management, 2004. 
18 Khotari och Warner 2004, s. 7 f. 
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3.2.2 Estimeringsperiod 

Estimeringsperioden anger det tidsintervall där den förväntade avkastningen mäts. För att 
undvika att den undersökta händelsen påverkar estimeringsperioden inkluderas ej 
händelsefönstret i estimeringsperioden.19  

 

En kort estimeringsperiod skulle ge en missvisande genomsnittlig avkastning. En för lång 
estimeringsperiod skulle förvisso ge ett mer stabilt genomsnitt, men inkludera för mycket historik 
för att kunna användas vid budnyhetens händelsefönster. Av denna anledning har vi en 
estimeringsperiod på 90 handelsdagar för att beräkna en lämplig genomsnittlig avkastning och 
samtidigt inte låta denna påverkas av för mycket historik. 

 
Figur 3: Egen figur av estimeringsperioden i eventstudien 

3.2.3 Förväntad och Abnormal Avkastning 

För att mäta den abnormala avkastningen måste först den förväntade normala avkastningen 
estimeras. Den förväntade avkastningen definieras enligt MacKinley som den avkastning aktien 
skulle ha om händelsen aldrig ägt rum. För att mäta denna förväntade avkastningen finns det 
flera olika modeller att använda sig av. Två vanliga modeller är Constant mean return model och 
Market model, där den sistnämnda modellen, marknadsmodellen, har använts i denna studie. 

 

Medan constant mean return model förutsätter att aktiens genomsnittliga förväntade avkastning 
är konstant över tiden, förutsätter marknadsmodellen att det finns ett linjärt samband mellan 
marknadens och aktiens avkastning. Detta leder till att variansen i den abnormala avkastningen 
minskar20  

 

Efter att har räknat på hur avkastningen för den enskilda aktien samvarierat med marknaden ur 
en historisk synvinkel, uppskattar marknadsmodellen aktiens förväntade avkastning utifrån hur 
marknaden rör sig. Marknadsmodellen uttrycker den faktiska avkastningen för aktien enligt 
nedanstående ekvation: 

 

 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  (Formel 1) 

 

                                                      
19 MacKinlay 1997 s. 14 f. 
20 MacKinlay 1997 s. 15. 
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Där 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  och 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖  avser den faktiska avkastningen för den enskilda aktien respektive marknadens 
avkastning för period  𝑖𝑖 .  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  utgör det slumpmässiga felet i mätvärdet, vars väntevärde är noll.21 
𝛽𝛽𝑖𝑖  (betavärdet) förklarar sambandet mellan en specifik akties avkastning och marknadsindex. 𝑎𝑎𝑖𝑖  
(alfavärdet) är ett komplement till betavärdet, och förklarar den företagsspecifika avkastningen, 
dvs. ej beroende av marknadsindex.  

 

Tidigare studier har visat att beräkningar av alfa och beta har varit mindre väsentliga, då de inte 
påverkar resultatet i större grad. Av denna anledning har vi valt att estimera alfa till noll och beta 
till ett. Vi anser att detta inte kommer ge missvisande resultat i studien och kommer därför inte 
att påverka reliabiliteten. 

 

I vår undersökning har affärsvärldens generalindex22 (AFGX) använts som jämförelseindex för att 
återspegla marknadens avkastning. Detta index inkluderar företagen som behandlas i denna 
uppsats och lämpar sig väl till studien. 

 

För att kunna ge en rättvis bedömning av händelsens finansiella effekter på aktiekursen krävs ett 
mått på den abnormala avkastningen.  Detta får man genom att subtrahera den förväntade 
normala avkastningen under ett händelsefönster med den faktiska avkastningen. Med andra ord: 
den ”onormala” avkastningen, eller snarare den abnormala avkastningen, är samma sak som den 
faktiska avkastningen minus den förväntade avkastningen (som mätts från index). 

 𝐴𝐴𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑋𝑋𝑖𝑖) (Formel 2) 

 

Där  𝐴𝐴𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  står för den abnormala avkastningen, 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  för den faktiska, och 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑋𝑋𝑖𝑖) står för den 
normalt förväntade avkastningen för det undersökta händelsefönstret.23  

3.2.4 CAR – Cumulative Abnormal Return 

För att få en mer överskådlig bild på aktiekursens utveckling vid budnyheten beräknas en så 
kallad ”kumulativ abnormal avkastningen”, CAR, för varje dag. Detta utifrån marknadsmodellen 
som tidigare nämnts. 

 

Den kumulativa avkastningen är den genomsnittliga abnormala avkastningen adderad dag för dag 
under händelsefönstret (från T2 – T3). 

 
𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝑖𝑖(𝑇𝑇1,𝑇𝑇2) = � 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑇𝑇2

𝑖𝑖=𝑇𝑇1

 (Formel 3) 

                                                      
21 MacKinlay 1997 s. 18. 
22 AFGX startades 1937 och är Sveriges äldsta index. Detta generalindex mäter kursutvecklingen på Stockholmsbörsen 
och anses vara en allmänt använd måttstock för svenska aktieportföljers kursutveckling. För mer information se 
http://www.affarsvarlden.se/. 
23 MacKinlay 1997, s. 15. 

http://www.affarsvarlden.se/
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Efter detta kan genomsnittet av de kumulativa abnormala avkastningarna beräknas, och detta 
benämns som CAAR24 enligt formeln: 

 
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅(𝑇𝑇1,𝑇𝑇2) =

∑ 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝑖𝑖(𝑇𝑇1,𝑇𝑇2)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 (Formel 4) 

 

  

                                                      
24 MacKinlay 1997, s. 21. 
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4 TEORI 

4.1 Fusioner, förvärv och uppköp - definition 

4.1.1 Definition av fusion 

En fusion enligt nationalencyklopedin25 är en sammanslagning av två eller flera företag för att 
samordna ägandet och kontrollen över ekonomiska resurser. Juridiskt sett är en fusion en särskild 
form av samgående mellan företag där den ena parten överlåter samtliga tillgångar och skulder 
till den andre för att sedan upplösas utan likvidation. 
 
Enligt nationalencyklopedin skiljer man på 3 olika sorters fusion i den svenska lagstiftningen:  

1. När ett företag tar över samtliga tillgångar och skulder från ett annat företag. 

2. Ett företag överlåter sina tillgångar och skulder för att kunna bilda ett nytt företag. 

3. En sammanslagning av moderbolag och ett helägt dotterbolag. Om ett moderbolag äger 
mer än 90 % av aktierna hos ett dotterbolag kan de åberopa tvångsinlösen av aktierna 
för att på så sätt få in samtliga aktier och helt äga bolaget. 

 

Nationalencyklopedin ger även en vidare definition av fusion som innefattar alla sorters 
sammanslagningar av företag oavsett dess juridiska form dvs. både de som innebär en upplösning 
av det fusionerade företaget och de som innebär ett förvärv av inflytande i ett annat företag.  

4.1.2 Definition av förvärv och skillnaden mellan fusion och uppköp 

Förvärv eller uppköp och fusioner (engelska mergers och acquisitions) är samma sak i den 
meningen att de båda handlar om en sammanslagning av två eller flera separata firmor till en 
juridisk enhet. Den huvudsakliga skillnaden mellan uppköp och fusioner är hur de är finansierade.  
 

Vidare har finansiella analytiker delat in sammanslagningar i tre kategorier26: 

• Horisontellt förvärv är ett uppköp av en firma verksam i samma industri som det 
förvärvande företaget. Bolagen är med andra ord konkurrenter med varandra inom 
samma bransch.  

• Vertikalt förvärv innebär att ett företag köper upp ett annat inom samma bransch, men 
i ett annat skede i tillverkningsprocessen. Ett förvärv av ett flygbolag gjort av en 
resebyrå är ett exempel på vertikalt förvärv.  

                                                      
25 Definition hämtad från Nationalencyklopedins hemsida http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/fusion/176715 

(använd den 20 05 2009). 

26 Ross, Stephen A, Randolph W Westerfield, and Jeffrey Jaffe. Corporate finance. 5:e upplagan. Boston: McGraw-Hill, 

1999, s. 760. 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/fusion/176715
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• Konglomerata förvärv innebär att det förvärvande och det förvärvade företaget inte på 
något sätt är relaterade till varandra. Ett exempel på ett konglomererat förvärv kan vara 
en livsmedelskedja som blir uppköpt av ett IT bolag.  
 

Enligt Investopedia27, en kanadensisk encyklopedi online för investerare, handlar en fusion om 
ömsesidigt beslut av de båda att slå ihop företagen till en enhet. I stort sett är de involverade 
företagen jämlikar. En typisk fusion brukar därför involvera två relativt jämbördiga företag med 
mål att genom sammanslagningen få ett värde som är större än de två företagen kan få enskilt. 
Aktieägarna för det ena företaget får då sina aktier utbytta till samma antal (kan variera) aktier 
det nya företaget varpå aktierna i de båda gamla företagen upphör till förmån för det nya 
företagets aktier.  
 
Ett uppköp karaktäriseras oftast av att ett större företag köper ett mindre. (observera att detta 
inte gäller för samtliga uppköp, ibland kan ett mindre företag köpa ett större av skatteskäl och 
andra anledningar.28) Sammanslagningen av icke jämbördiga företag kan få samma 
synergieffekter som fusioner men de behöver inte vara ett ömsesidigt beslut. Betalningen vid ett 
uppköp brukar vara ett kontantbud per aktie till företagets aktieägare eller utbyte av x antal 
aktier i det köpande företaget. I vilket fall som helst så finansierar det köpande företaget det hela 
genom att köpa det ut ur aktieägarnas händer. Det uppköpta företagets aktier avnoteras och 
upphör medan aktien för det köpande företaget fortfarande existerar. 

4.2 Tidigare forskning 

Många studier som diskuterar företagsuppköp gjorda av svenska och utländska aktörer syftar 
främst på det egna landets tillväxt och sysselsättning, samt den inverkan som uppköpen har på 
personalen ur ett längre perspektiv. 

 

Det finns veterligen inga tidigare kända studier som tittar på jämförelsen mellan börsutvecklingen 
hos företag som blir uppköpta av inhemska och utländska aktörer. Dock har det forskats en hel 
del om uppköpsfenomenet generellt, där de flesta behandlar uppköp utifrån det köpande 
företagets perspektiv. 

I och med att aktien försvinner i samband med uppköpet, går det inte att observera 
börsutvecklingen hos det köpta företaget under en längre period, till skillnad från det köpande 
företaget vars aktier finns kvar.  

 

En tidigare studie som nära relaterar till vår uppsats handlar om budpremien, och de faktorer 
som påverkar storleken på denna. Observera att budpremien är en mycket viktig faktor, men ger 
inte en fullständig förklaring till den de facto observerade abnormala avkastningen. 

                                                      
27 Investopedias hemsida. http://www.investopedia.com/ask/answers/05/mergervstakeover.asp (använd den 17 05, 
2009). 
28 Reed, Stanley Foster. The art of M & A : a merger and acquisition buyout guide. 3. New York: McGraw-Hill 
Professional, 1999, s. 6. 

http://www.investopedia.com/ask/answers/05/mergervstakeover.asp
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Ovan nämnda studier skriven av Christoffer Kjellberg och Andre Schönström på Lunds universitet 
är baserad på 158 uppköp av börsnoterade företag gjorda mellan 1990 och 2003. De tar här upp 
sex faktorer och dess inverkan på budpremien, varvid två av dessa är om uppköparen är svensk 
eller utländsk samt börsvärdet (storlek). Författarna till uppsatsen kommer fram till att utländska 
uppköpare betalar en högre budpremie än svenska uppköpare. Skillnaden är ca 9,6 
procentenheter, vilket de anser är mycket. Författarna till studien hittar även stöd för att små 
målbolag erhåller högre budpremie än stora. 

4.3 EMH - Den effektiva marknadshypotesen 

År 1979 presenterade Eugine F Fama sin hypotes om den effektiva marknaden.29 För att 
marknaden ska anses vara effektiv, visar teorins ansatser till att aktiepriserna på 
kapitalmarknaden fullständigt återspeglas i all den information som finns på marknaden.  Detta 
innebär att prissättningen på aktier sätts som ett resultat av konkurrensen mellan investerare på 
marknaden. Den tillgängliga informationen de besitter reflekteras därför i deras slutliga pris, 
vilket innebär att en investerare som vill vinna över marknaden, måste veta något som 
marknaden inte vet 

 

Eftersom information kan påverka aktiekurserna på olika sätt, har Eugene F Fama valt att dela in 
den givna informationen i ett klassificeringssystem om tre kategorier30; Svag 
marknadseffektivitet, halvstark marknadseffektivitet, samt stark marknadseffektivitet.  

 

Svag marknadseffektivitet diskuteras i boken ”corporate finance”31. Den svaga 
marknadseffektiviteten innebär att priset på aktierna reflekteras i historiska aktiepriser, och tar 
därmed inte hänsyn till några andra faktorer som skulle kunna påverka aktien. Matematiskt 
uttrycks denna marknadseffektivitet med nedanstående formel: 

 

 Pt = Pt−1 +  expected return + random errort  (Formel 5) 

  

Där dagens pris (Pt )är lika med summan av det senast observerade aktiepriset (Pt-1 ), adderat 
med den förväntade avkastningen på aktien plus en slumpmässig komponent. 

Det senast observerade priset definieras utifrån det intervall som avses undersökas. Det kan 
exempelvis vara gårdagens, förra veckans, eller senaste månadens aktiepris. Den sista variabeln i 
ekvationen, den slumpmässiga komponenten, representerar ny information om aktien. 
Komponenten kan antingen vara positiv eller negativ, men förväntas ha ett värde av noll.  

 

                                                      
29 Fama, Eugene F. "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work." The Journal of Finance Vol. 25, 
nr 2  (1970): s. 383-417. 
30 Fama 1970, s. 383. 
31 Ross, Westerfield och Jaffe 1999 s. 320 f. 
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Eftersom den slumpmässiga faktorn representerar ny information om aktiepriset, är den inte 
relaterad till någon tidigare period, och kan därmed inte räknas fram med hjälp av historiska 
aktiekurser. 

 

Halvstark marknadseffektivitet innebär att marknaden är effektiv om priserna återspeglar all 
allmän befintlig information på marknaden. Med all befintlig information menas dels historiska 
aktiepriser, som den svaga marknadseffektiviteten tidigare behandlade, men priserna ska även 
återspegla befintlig information som berör allmänheten. Det rör sig då om information som 
exempelvis publiceras i företagens bokslut. Detta gynnar samtliga investerare på en marknad, då 
ny information på marknaden omedelbart reflekteras i aktiepriserna.32  

 

För att testa den halvstarka 
marknadseffektiviteten kan 
lämpligen eventstudie användas 
som metodval.33  

 

Stark marknadseffektivitet 
behandlar dels svag och halvstark 
marknadseffektivitet, men tar även 
upp insiderinformation som en 
stark prisfaktor till aktien. Om en 
anställd har kännedom om 
information som företaget ännu ej 
offentliggjort, räknas det enligt den 
starka marknadseffektiviteten som 
allmän information. En person som 
är starkt hängiven den starka 
marknadseffektiviteten skulle 
förmodligen hävda att marknaden 
skulle märka i fall en insider skulle 
handla efter sin insikt, och priset på 
aktien skulle reagera därefter innan 
personen hunnit köpa eller sälja 
aktien. Med andra ord anser den starka marknadseffektiviteten att företagshemligheter och 
insiderinformation inte existerar.34 

  

                                                      
32 Ross, Westerfield och Jaffe 1999, s. 323. 
33 Ross, Stephen A, Randolph W Westerfield, and Jeffrey Jaffe. Corporate Finance. 7:e upplagan. New York: McGraw-
Hill, 2005, s. 360. 
34 Ross, Westerfield och Jaffe 1999, s. 324. 

 

Figur 4: Figur tagen från Ross, Westerfield och Jaffe 1999 s. 325.  

Historisk information (den innersta ringen) är en del av den offentligt tillgängliga 
informationen (näst innersta ringen), som I sin tur är en del av all information 
(den yttersta ringen). Om dagens priser endast reflekterar det historiska priset 
så är marknadseffektiviteten svag. Om dagens priser reflekterar all offentlig 
tillgänglig information så är marknadseffektiviteten halvstark. Om dagens priser 
reflekterar all information, både offentlig som privat, så är 
marknadseffektiviteten stark. 
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4.4 Kultur  

Ordet kultur är ett brett begrepp vilket kan leda till oklarheter. I boken ”Organisation, att beskriva 
och förstå organisationer” 35 av Abrahamsson och Andersen står mer ingående om kultur i 
företag. Författarna nämner att forskaren Geert Hofstede, en framstående kulturforskare, skiljer 
på organisationskultur och nationell kultur. Kulturskillnader på nationell nivå ligger främst i 
värderingar och mindre grad i sedvänjor, medan på organisationsplanet syns skillnader mestadels 
i seder och traditioner. 

 

I företag och organisationer uppstår kulturen tack vare människan, alltså den enskilde individen. 
Detta för att intressen, erfarenheter och värderingar är individuella från person till person, och på 
så sätt speglar och formar organisationens kultur. När en grupp människor arbetat under en 
längre tid tillsammans, har de som grupp format normer och uppfattningar om hur arbetet ska 
utföras och på vilka plan samarbetet sker. Dessa normer kommer i sin tur från tre källor enligt 
litteraturen36; Från individen själv, från organisationen samt från samhället. Därför kan det lätt 
uppstå problem vid personalomsättning, då gamla värderingar och normer blandas med nya. 

  

I organisationer finns det inte bara en kultur som talar för hela företaget, utan organisationen kan 
bestå av flertalet subkulturer37, som förvisso går under en dominerande kultur som alla följer.  
Den dominerande kulturen sätter normer och värderingar för samtliga medlemmar i 
organisationen, medan subkulturer oftast berör enskilda avdelningar  

 

Författarna [Abrahamsson och Andersen] nämner även att den dominerande kulturen samt 
subkulturerna gör det svårt att ändra kulturen i en organisation, och de som på något vis försöker 
ändra den måste göra det varsamt.   Kulturer har nämligen visat sig vara motståndskraftiga mot 
förändring, vilket är något som blivit tydligt vid speciellt företagsuppköp, fusioner och 
sammanslagningar. Enligt Richard H Hall och Pamela S Tolbert38 gäller detta inte minst vid 
internationella uppköp, då organisationer påverkas av den kultur och miljö som de befinner sig i. 
Med andra ord påverkar den nationella kulturen i hög grad hur organisationer är uppbyggda. De 
menar att det i många fall vid internationella uppköp uppstår nationella olikheter mellan det 
köpande företaget och det uppköpta, många gånger gällande frågor som berör företagens 
ledning och sättet att styra bolaget.  

                                                      
35 Abrahamsson, Bengt, and A Jon Andersen. Organisation, att beskriva och förstå organisationer. Malmö: Liber AB, 
1996. 
36 Abrahamsson och Andersen 1996, s. 129. 
37 Abrahamsson och Andersen 1996, s. 131. 
38 Hall, Richard H, and Pamela S Tolbert. Organizations, Structure, Processes, and Outcomes. 9:e upplagan. USA: 
Prentice-Hall, 2005. 
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4.4.1 Hofstedes fem kulturdimensioner 

Enligt Hofstede finns i dag fem kulturella dimensioner som kan användas för att jämföra länder 
mellan; Maktdistans, individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet, osäkerhetsundvikande, 
samt långsiktig/kortsiktig inriktning.39 Den sistnämnde har nyligen tillkommit enligt hemsidan, då 
tidigare kurslitteratur endast beskriver de fyra första. Nedan redovisas dessa dimensioner som 
tas upp på konsultföretagets hemsida. 

 

Maktdistans rör sig om huruvida medlemmar i en organisation eller samhälle accepterar och 
förväntar att makten är ojämnt fördelad. Enligt dimensionen tyder det på att ett samhälles grad 
av ojämnlikhet stöds av efterföljare lika mycket som ledare. Maktfördelning är grundläggande i 
alla samhällen, eftersom alla samhällen är ojämnt fördelade menar Hofstede.  

 

Individualism/kollektivism handlar om i vilken grad individer integreras i grupper. På den 
individualistiska sidan beskrivs samhällen och grupper där banden mellan individer är lösa. Med 
andra ord förväntas alla ta hand om sig själva och deras närmaste, medan den kollektivistiska 
sidan syftar till att människor, redan från födseln, integreras i starka, sammanhållna grupper.   

 

Maskulinitet/ Femininitet som dimension avser fördelningen av könsroller i samhället. Studier 
har visat att kvinnors värden skiljer mindre mellan samhällen och nationer än mäns värden, 
medan männens värden kan skilja sig avsevärt länder mellan. Exempelvis kan ett land ha en 
väldigt maskulin struktur, där hårda bestämda värden representeras av hög konkurrens, och 
skiljer sig avsevärt från vad Hofstede kallar feminina värden. Jämförelsevis förhåller sig en annan 
nation till mer blygsamma feminina värden.  

Kvinnor i ”feminina” länder har samma blygsamma värden som män, medan i ”maskulina” länder 
är de lite mer bestämda och konkurrenskraftiga, men inte alls i samma grad som männen.  

 

Osäkerhetsundvikande behandlar ett samhälles tolerans för osäkerhet och tvetydighet, och 
slutligen avser människans sökande efter sanningen. Det visar i vilken utsträckning ett samhälles 
kultur förutbestämmer sina medlemmar att känna sig antingen bekväma eller obekväma i 
ostrukturerade situationer, d v s situationer som är nya, okända, överraskande, och allmänt 
annorlunda mot vardagliga händelser. Med ett högt osäkerhetsundvikande menas att ett 
samhälle har svårt att bemöta andra kulturer, och minimerar risken för att ostrukturerade 
situationer uppstår genom att sätta upp strikta lagar och regler för att medlemmarna ska känna 
trygghet. Människor från nationer med denna typ av samhälle undviker gärna länder med 
annorlunda kultur, och är emotionella, vilket byggs upp av en inre nervös energi. 

Motsatsen är samhällen med ett lågt osäkerhetsundvikande, som har lätt att acceptera andra 
kulturer, som tolererar andra åsikter än vad de är vana vid, och försöker därmed ha så få regler 
och lagar som möjligt. 

 
                                                      
39 Hemsida till Geert Hofstedes konsultföretag, Itim International. http://www.geert-hofstede.com/ (använd den 05 
24, 2009). 

http://www.geert-hofstede.com/
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Långsiktigt/Kortsiktigt tänkande är den femte relativt nytillkomna dimensionen. Dimensionen 
syftar till att olika länder och kulturer besitter värden i förhållande till ett kortsiktigt eller 
långsiktigt tänkande. Värden förknippade med kortsiktigt tänkande är exempelvis respekt för det 
traditionella beteendet, att uppfylla sociala skyldigheter, att leva i nuet. Långsiktigt tänkande 
syftar på sparsamhet och uthållighet.   

4.5  Ekonomiska teorier om uppköp och sammanslagningar 

Då studien denna uppsats handlar om uppköp är det viktigt att förklara de motiv som teoretiskt 
ligger bakom dessa. Det finns dock inte några teorier som uttryckligen behandlar uppköp från 
utländska aktörer. För att förstå bakgrunden till uppköp behandlas därför relevanta teorier vid 
sammanslagningar av företag nedan.  

 

Enligt Bernd Wübben, författare till boken ”German mergers acquisitions in the USA”40, kan ett 
företags motivering att växa delas in i tre generella teorier: nya institutionella ekonomiska 
teorier, teorier kring strategisk ledning, samt portföljteori. Avsnitt 4.5 och 0 är dedikerade till 
dessa teorier och är främst baserade på boken ”German mergers & acquisitions in the USA” av 
Wübben 2007, men även andra källor förekommer vilket i sådana fall anges. 

 

 
Figur 5: Modellen baserad från modell tagen från Wübben 2007, s. 15 

En systematisering av relevanta ekonomiska teorier för färvärv, uppköp och sammanslagningar. 

 

De nya institutionella teorierna delas in i teorier om transaktionskostnader och agentteori. 
Teorier kring strategisk ledning delas in i två perspektiv: en marknadsbaserad teori och en 

                                                      
40 Wübben, Bernd. German mergers & acquisitions in the USA - Transaction management and success. Deutscher 

Universitätsvlg, 2007 
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resursbaserad teori . En vidare indelning av det resursbaserade perspektivet är en 
implementeringsbaserad aspekt och en kunskapsbaserad aspekt.  

4.5.1 Nya institutionella ekonomiska teorier 

De nya institutionella teorierna handlar om brister på marknaden och kan vidare delas in i teorier 
om transaktionskostnader och agentteori 

4.5.1.1 Transaktionskostnader 

Konceptet transaktionskostnader introducerades av Coase 1937 i artikeln ”The nature of the 
firm”41. I denna artikel förklarar Coase varför individer ingår i samarbeten, varför företag 
existerar, dvs. varför och när transaktioner görs internt när de likväl kan göras externt på 
marknaden istället. 

 

Svaret på detta enligt Coase är transaktionskostnader. Dessa definieras som kostnaden att hitta 
erbjudanden, granska dessa, värdera, kostnader i samband med att skriva avtal samt alla 
justeringar som behövs. Transaktionskostnader vilar bl.a. på att individer är rationella och där av 
är tillgång till information av ytterst vikt. Ju svårare att hitta information ju högre kostnader.  

 

Enligt Wübben är uppköp av ett företag fördelaktigt om det ger lägre transaktionskostnader än 
att köpa varorna och tjänsterna på den externa marknaden.42 Detta gäller främst vertikala 
transaktioner, t.ex. för ett företag att köpa en leverantörer av råvaror. 

4.5.1.2 Agentteori 

Enligt Wübben belyser denna teori hur man anpassar två parters intressen till att stämma 
överrensbättre. Relationen mellan dessa två parter är ursprungligen av väldigt olika karaktär med 
stor osäkerhet och asymmetrisk information. Parten med mindre information är uppdragsgivaren 
(principal) och den andra parten är uppdragstagaren (agent).  

 

I boken ”Economics ”43 står exempelvis att aktieägarna i ett företag är principaler, medan 
cheferna i företaget är agenter. Vidare är cheferna principaler för de anställda. Principalerna 
måste förmå agenterna att agera efter deras önskemål. T e x, vill aktieägarna maximera vinsten, 
sätter de upp det som mål för sina agenter som är cheferna, som för vidare budskapet längre ner 
i hierarkin, för att på så sätt kunna möta uppsatta mål.  

 

Agentteorin kan användas för att beskriva och förstå varför företag köps upp och varför 
potentiella problem kan uppstå vid uppköpet. En agent har ett uppdrag att utföra enligt 
principalens order, men har även egna intressen som kan kollidera med principalens behov. En 

                                                      
41 Coase, Ronald H. "The Nature of the Firm." Economica (Blackwell publishing) Vol. 4, no. 16 (1937): s. 386-405. 
42 Wübben 2007, s. 16. 
43 Parkin, Michael, Melanie Powell, and Kent Matthews. Economics. 5:e upplagan. Edinburg: Pearson education, 2000, 
s. 180. 
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sådan relation finns mellan aktieägare och chefer i företagen, men också i företagsförvärv mellan 
förvärvande företag och målföretag (uppköpta företaget).44 

 

Enligt agentteorin är fenomenet förvärv och uppköp ett resultat av konflikten mellan 
uppdragsgivare och uppdragstagare.45 Wübben menar att uppdragstagarens (agentens), t.ex. en 
VD:s, egna intressen kan vara makt, högre kompensation, högre riskdiversifiering, eller att 
säkerställa att han/hon behåller sitt jobb. Dessa intressen kan åstadkommas genom att köpa 
andra företag även om detta inte är av uppdragsgivarens, t.ex. aktieägarnas, intresse. 

 

Mycket nära förbundet med agentteorin är det s.k. ”poor target management” perspektivet, 
behandlad i en artikel av Hayward & Hambrick46, som beskriver hur ineffektiv ledning som 
misslyckas med att agera enligt dess aktieägares intresse, tvingas bort då företaget blir uppköpt 
av uppköpare som vill få ut värdet av en effektiv ledning. Många företag väljer alltså att köpa 
företag med dålig ledning eftersom dessa ”rabatteras” ut i jämförelse med företag med en 
effektiv ledning. 

4.5.2 Teorier kring strategisk ledning 

Teorier kring strategisk ledning handlar om hur företag uppnår konkurrensfördelar och därmed 
högre produktivitet och större värde. Wübben delar in teorin i två perspektiv: en 
marknadsbaserad teori med fokus på den externa marknaden, och en resursbaserad teori med 
fokus på företagets egna resurser.  

4.5.2.1 Marknadsbaserad teori 

Den marknadsbaserade teorin förklarar företagets lönsamhet som ett resultat av dess 
konkurrensmässiga position på den externa marknaden. Källor som leder till högre lönsamhet är 
här: monopolistisk marknad eller en stark marknadsposition, höga inträdesbarriärer, och högre 
förhandlingsstyrka inom industrin i termer av råvaror och kunder.47 

 

Vidare kan man även implementera porters 5 konkurrens krafter. Wübben menar här att 2 av 
Porters strategier har visat särskild hög lönsamhet: marknadsdominering genom en låg kostnads 
inriktning, och produktdifferentiering. En marknadsdominering genom en låg kostnad går att 
uppnå genom skalfördelar som ett resultat av horisontella uppköp och produktdifferentiering 
som ett resultat av att köpa lönsamma differentierade företag.  

  

                                                      
44 Parkin, Powell och Matthews 2000, s. 180. 
45 Wübben 2007, s. 17. 
46 Hayward, Mathew L A, and Donald C Hambrick. "Explaining the Premiums Paid for Large Acquisitions: Evidence of 
CEO Hubris." Administrative Science Quarterly (Johnson Graduate School of Management, Cornell University) Vol. 42, 
no. 1 (1997): s. 103-127. 
47 Wübben 2007, s. 17. 
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4.5.2.2 Resursbaserad teori 

Den resursbaserade teorin ser ett företags konkurrensfördelar som ett resultat av värdefulla 
resurser. Resurser definieras här som tillgångar, kapacitet, organisatoriska processer, attribut, 
information, kunskap etc. som är (1) värdefulla, (2) ovanliga, (3) svåra att replikera, och (4) ej fullt 
substituerbara.  Ett uppköp handlar alltså om att köpa en resurs som i sin tur ger 
konkurrensfördelar på olika håll. 

 

Enligt Wübben delas denna teori vidare in i två relativt nya synsätt48: 

• Den ena är en s.k. implementeringsaspekt (enligt Wübbens modell ”capability based 
aspect”) som lägger tyngdpunkten i att det inte är själva ägandet och besittandet av 
resurser som är källan till konkurrensfördelarna, utan det är i den mån företaget lyckas 
och är skickliga på att implementera dessa resurser i dess verksamhet, rutiner och 
processer. Detta genom innovation och skicklighet. 

• Det andra synsättet är en kunskapsbaserad aspekt som lägger tonvikten i att den 
viktigaste och mest kritiska källan till värde är kunskap. Överföring av taktisk kunskap 
från individer, grupper, organisationsrutiner ger företag ökad avkastning. 

4.5.2.3 Portföljteori 

Portföljteori är ursprungligen en matematisk teori, allra först behandlad av Harry Markowitz i sin 
artikel ”portfolio Selection”49, som förklarar hur rationella investerare kan minimera sin risk 
genom att diversifiera sina investeringar i ”varukorgar” med olika korrelation. Denna princip kan 
överföras till förvärv och uppköp på liknande sätt och kan förklara förekomsten av konglomerata 
uppköp. 

  

                                                      
48 Wübben 2007, s. 18. 
49 Markowitz, Harry. ”Portfolio Selection.” The Journal of Finance (Blackwell Publishing) Vol. 7, nr 1 (1952): s. 77-91. 
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4.6 Motiv till uppköp 

Det finns ingen standardiserad systematisering av motiv till uppköp. Wübben har därför 
systematiserat och kategoriserat modeller tagna från diverse framstående forskare i modellen 
nedan. 

 
Figur 6: Modellen baserad på modell från Wübben 2007, s. 20 

En systematisering av motiv till förvärv och uppköp 

4.6.1 Motiv relaterade till värdet hos aktieägarna  

Wübben delar in ”motiv relaterade till värdet hos aktieägarna” i 6 underkategorier som motiv till 
förvärv och uppköp; synergi effekter, effektivitetsteori, informationsteori, teorin om 
marknadsmakt, och diversifieringsteorin.50 Han belyser dock att synergieffekter är den viktigaste 
och mest använda motivet. Det underliggande målet för dessa teorier är maximering av 
aktieägarnas värde. 

4.6.1.1 Synergier, marknadsmakt och effektivitetsteori 

Teorin om synergier handlar om att skapa värde för aktieägarna genom synergieffekter 
potentiella synergieffekter som uppstår vid sammanslagningen av företag. Som Igor Ansoff 

                                                      
50 Wübben 2007, s. 20 
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summerar i sin formel ”2+2=5” 51, vilket uttrycker att värdet av de två sammanslagna företagen 
överstiger värdet av varje enskilt företag. Wübben menar att denna formel verkar antyda att det 
endast finns positiva synergier när det egentligen även finns negativa, såsom kostnaden för 
implementering och koordinering i ett led mot realiserade synergieffekter. Synergieffekterna 
uppstår alltså inte av sig själva på en gång utan måste sakta arbetas fram. 

 

I boken ”Modern Financial Management”52 tar författarna upp 4 sorters synergikällor som vi 
kortfattat beskriver nedan:  

1. Ökade inkomster (på engelska ”revenue enhancement”) – Sammanslagna företag kan ge 
högre inkomster genom:  

• Strategiska fördelar - Som att ett företag som tillverkar symaskiner köper ett 
datorföretag och på så sätt får fördelar i framtida datordrivna symaskiner. 

•  Bättre marknadsposition – att genom uppköp bli av med konkurrenter och bättre 
kunna kontrollera priset, kvantiteten och produktens egenskap och på det sättet 
generera vinster utöver det vanliga. Wübben klassificerar denna punkt som en egen 
teori; Marknadsmakt. Vidare belyser han att de flesta länder har någon form av 
antitrustregler och regleringar för konkurrensbegränsande beteenden, varvid dessa 
motiv sällan nämns officiellt.  

• Nya marknader– genom att förvärva ett annat företag kan det köpande företaget få 
tillgång till nya distributionskanaler och nya marknader.  

2. Kostnadsreducering (på engelska ”cost reduction”) – Sammanslagna företag kan styras 
effektivare än två separata företag. Detta kan uppnås genom: 

• Skalfördelar – När ett företag växer och blir större kan det få ner kostnaden per enhet 
när produktionen ökar genom att antingen sprida ut de fasta kostnaderna på fler 
enheter eller genom användning av samma input i flera varor. 

• Vertikal integrering – En vertikal integrering såsom att köpa en leverantör kan säkra 
flödet av leveranser och effektivisera samordningen. 

• Teknologisk överföring – Genom att köpa ett företag med en teknologi som förbättrar 
det köpande företagets produkter kan kostnader reduceras. 

• Bli av med en ineffektiv VD – Ett företags värde kan oftast stiga vid byte av den styrande 
VD:n och han/hennes stab. Detta kan bero på att den gamla VD:n kan ha andra mål och 
planer än dess aktieägare eller på andra sätt är ineffektiv. Just denna punkt klassificerar 
Wübben under effektivitetsteori och menar då att denna teori, till skillnad från 
synergieffekterna, kan åstadkommas av företagen själva utan att behöva förvärva ett 
annat företag. 

3. Skatte vinster och finansiella vinster (på engelska ”tax gains”) – Sammanslagna företag kan 
få skattemässiga fördelar genom bl.a.: 

                                                      
51 Ansoff, Igor. Corporate strategy: an analytic approach to business policy for growth and expansion. University of 
Michigan: McGraw-Hill, 1965, s. 79. 
52 S. A. Ross, o.a. 2008s. 816 ff. 
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• Nettning av rörelseresultatet – dvs. att sänka rörelseresultatet och därmed 
skattebördan genom att en vinstdrivande division vägs med en icke vinstdrivande 
division.  

• Effektiviserad skuldsättningen – En sammanslagning av två företag kan möjliggöra ökad 
skuldsättning och därmed en större skattesköld. 

4. Minskade kapitalkrav (på engelska ”reduced capital requirements”) – Denna källa liknar 
skalfördelar och innebär att sammanslagna företag kan minska sina kapitalkostnader, 
eftersom de kan minska ner antalet anläggningar som behövs.  Ett exempel är om två 
företag har sina egna huvudkontor och när företagen slås ihop behövs bara ett huvudkontor, 
varav den andra byggnaden kan säljas. Duplikat behövs inte och på det sättet kan kravet på 
kapital hållas nere. 

4.6.1.2 Informationsteori 

Enligt Wübben handlar denna teori om skillnader i värdesättningen av ett företag som ett resultat 
av asymmetrisk information. Med detta menas att ett företag tror sig ha bättre information om 
målföretaget än vad resten av marknaden har. Detta genom icke allmän information, dvs. insider 
information som företaget t.ex. kan ha fått genom existerande affärsrelationer med 
målföretaget. Förvärv av ett sådant företag ökar aktieägarnas värde i och med att målföretagets 
värde justeras till det högre ”sanna” värdet när informationen blir allmän. Teorin byggs på EMH 
som tidigare nämnts i avsnitt 4.3. Det bör nämnas att empirisk forskning inte stödjer denna teori 
utan pekar mer mot den s.k. hybris teorin.53 

4.6.1.3 Diversifieringsteorin 

Diversifieringsteorin förklarar förekomsten av företag utifrån tidigare nämnda portföljteori eller 
en resursbaserad teori, även den nämnd tidigare. En applicering av portföljteorin innebär att 
diversifiering minskar volatiliteten i vinsterna samt minskar riskerna. På detta sätt kan 
diversifiering ge finansiella synergier och öppna upp för möjligheter att effektivisera 
skuldsättningen. Kritik till denna teori är enligt Wübben att individuella investerare kan uppnå 
denna riskdiversifiering effektivare än stora komplexa företag. En annan aspekt som förklarar 
diversifiering är baserad på ett företags tillgång till resurser. Här argumenteras att värde för 
aktieägarna skapas vid överföringen av dessa resurser mellan industrier och länder.54 

4.6.2 Styrnings- och ledningsrelaterade motiv 

Styrnings- och ledningsrelaterade motiv har sin grund i agentteorin och fokuserar, till skillnad från 
förgående avsnitt, på styrningen och ledningens intressen.  

  

                                                      
53 Se hybris teorin i avsnitt 4.6.2.2. 
54 Wübben 2007, s. 24. 
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4.6.2.1 Rationella 

De två största motiven bakom förvärv och uppköp tas enligt Wübben upp i ”managerialism”55 
hypotesen och den s.k. hypotesen om fria kassaflöden, det sistnämnda mer känt som ”the free 
cash flow hypothesis”. 

 

”Managerialism” hypotesen menar att prestige och makt är direkt relaterad till företagets storlek 
och tillväxt och inte till dess vinst. Av den anledningen är det av ytterst vikt att de styrande i 
företaget kompenseras efter de rätta faktorerna. Ekonomisk tillväxt och storlek influeras 
mestadels av uppköp och förvärv, vilket många gånger inte är i enlighet med aktieägarnas 
intresse. Ett företags styrning kan även köpa andra företag för att bygga företaget affärsportfölj 
och på så sätt minska risken för konkurs för att säkra sina jobb. 

 

Hypotesen om fria kassaflöden ligger nära förgående hypotes och är ett antagande att de 
styrande i företaget (t.ex. en VD) vill minimera utdelningen till aktieägarna eftersom utdelningar 
reducerar resurser de styrande kontrollerar och därmed deras makt. Av den anledningen 
tenderar de att spendera fritt kapital i exempelvis köp av andra företag även om detta inte ökar 
aktieägarnas värde. 

4.6.2.2 Irrationella – (Hybris hypotesen) 

Ett annorlunda synsätt på förgående rationella hypoteser är den s.k. hybris hypotesen som enligt 
Wübben klassificeras under irrationella hypoteser. Med följande citat taget från Hayward & 
Hambrick:s artikel ”Explaining the Premiums Paid for Large Acquisitions: Evidence of CEO 
Hubris”56 hoppas vi kunna fånga denna hypotes:  

  

The famed investor, Warren Buffet, once said that many corporate acquirers think of 
themselves as beautiful princesses, sure that their kisses can turn toads into handsome 
princes. The acquirers pay substantial premiums over the market value, believing that 
they can release the imprisoned princes. But, as Buffet said, “We’ve observed many 
kisses but very few miracles” 

 

Hybris hypotesen bygger på en effektiv marknad där priserna är rättvisa. Hypotesen säger att 
trots rättvisa priser så görs förvärv och uppköp av den anledningen att uppköpare felaktigt tror 
att just de kan identifiera undervärderade företag på marknaden. Som ett resultat av detta är 
uppköparen beredd att betala premier utöver det vanliga. Denna arrogans och stolthet är s.k. 
hybris.  

Resultatet av Hybris teorin är en signifikant ökning i målföretagets börsvärde och en minskning i 
uppköparens börsvärde. Wübben avslutar med att säga att hybris hypotesen kan vara av större 
relevans vid gränsöverstridande uppköp, eftersom det är sannolikt att informationsasymmetrin 
mellan en utländsk uppköpare och dess inhemska målföretag är större än vid helt inhemska 
transaktioner.  

                                                      
55 I brist av en bättre översättning används här den engelska versionen från Wübben 2007. 
56 Hayward och Hambrick 1997, s. 103. 
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5 EMPIRI OCH ANALYS 
 

I detta kapitel kommer vi redovisa den data som tagits fram.  Totalpopulationen består av 166 
uppköpta företag från år 1995 till 2005. För information om tillvägagångssättet, se avsnitt 3.1. 
Empirin kommer att åskådliggöras både grafiskt och textmässigt tillsammans med våra analyser 
under respektive kategori: svensk vs utländsk, bransch, och storlek. Observera att 
undersökningen görs på det uppköpta företaget och inte det köpande. 

5.1 Bortfall 

Sju företag i totalpopulationen ströks på grund av att artikeln om bud saknades eller att data 
saknades för perioden i SIX TRUST databas (se bilaga 2). De 159 kvarstående företagen redovisas i 
bilaga 1.  

5.2 Abnormal avkastning från eventstudien – en övergripande 
bild 

I figuren nedan visas en sammanställning av samtliga 159 företag i populationen. En hög 
genomsnittlig överavkastning i procent kan ses i samband med budnyheten som här benämns 
som dag noll (0). 

 
Graf 1: Den abnormala avkastningen i procent (y-axeln) för samtliga 159 
uppköpta företag 5 handelsdagar innan buddagen samt 5 handelsdagar efter 
(x-axeln).
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5.3 Jämförelser 

Det bör nämnas, att då undersökningen görs på en totalpopulation, behöver inga statistiska 
tester eller hypotesprövningar göras vid jämförelserna. 

5.3.1 Svensk vs utländsk 

I denna del jämförs den kumulativa abnormala avkastningen hos företag som blir uppköpta av 
svenska aktörer, med företag som bli uppköpta av utländska. 

Grafen nedan visar den kumulativa abnormala avkastningen fem handelsdagar innan och fem 
handelsdagar efter budnyheten, som här är dag noll (0).  

 

 
Graf 2: Den kumulativa abnormala avkastningen(CAR) i procent på y-axeln, och 
antalet handelsdagar före och efter buddagen på x-axeln. En jämförelse mellan 
företagen beroende på om de är uppköpta av svenska eller utländska uppköpare. 
Grafen är baserat på 101 svenska och 58 utländska uppköpare. 

 

En jämförelse av dessa två kategorier visar en kraftig uppgång på buddagen, där företag som köps 
upp av utländska aktörer visar ca 6% (5,86%) större kumulativ abnormal avkastning på buddagen, 
än företag som köps upp av svenska. Detta kommer att diskuteras närmare i slutsatsen. 

5.3.2 Bransch 

Populationen delas här in i sex olika branscher: finans, hälsa, industri, IT, råvaror, och 
konsumentvaror. Graferna i varje kategori är sedan indelad i svenska uppköpare och utländska. 
Resultatet kan ses i de 6 plottade i graferna nedan. Antal observationer som respektive graf är 
baserad på, finns i figurtexten under grafen. Eftersom den vertikala axeln har samma omfång för 
samtliga grafer, går dessa grafer att jämföra med varandra. 
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I graf 3 (finans), den som representerar den finansiella branschindelningen, ser vi en ökning av 
den kumulativa abnormala avkastningen till ca 21% på buddagen. Skillnaden mellan utländsk och 
svensk är som till synes relativt liten (1,45%), men företag köpta av utländska aktörer visar en 
något högre kumulativ abnormal avkastning efter buddagen. 

 

Vad gäller graf 4 (hälsa), är undersökningen gjord på sex utländska och ett enda svenskt företag. 
Av den anledningen anser vi att denna jämförelse är missvisande och kommer därmed inte 
behandlas ytterligare. 

 

Graf 5 (industri), visar en 30% kumulativ abnormal avkastning på buddagen, där skillnaden mellan 
utländsk och svensk är något större än graf 3 (finans). Återigen ser vi en större utveckling för 
företag uppköpta av utländska aktörer. 

 
Graf 3: Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom kategorin 
finans. Grafen är baserat på 35 svenska och 
8 utländska uppköpare. 

 
Graf 4: Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom kategorin 
hälsa. Grafen är baserat på 1 svensk och 6 
utländska uppköpare. 

 
Graf 5: Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom kategorin 
industri. Grafen är baserat på 32 svenska 
och 25 utländska uppköpare. 

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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

Finans

Svenskt

Utländskt

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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

Hälsa

Svenskt

Utländskt

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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

Industri

svenskt

utlänskt



 

 
 

29 Empiri och analys 

 

Graf 6 (IT, media och telekom), visar en kumulativ abnormal avkastning på 27% (27,00%) 
respektive 32% (31,90%)för utländska och svenska företag på buddagen. Observera att företag 
uppköpta av svenska aktörer visar en högre abnormal avkastning än de utländska, vilket är ett 
trendbrott.  

 

Graf 7, (Råvaror) är baserad på 7 utländska uppköpare och endast 2 svenska, vilket vi tycker är 
för få, varvid vi inte behandlar denna jämförelse ytterligare. 

 

Graf 8, (Konsumentvaror och tjänster). Grafen visar tendenser till läckage av information på 
marknaden för företag uppköpta av utländska aktörer, eller eventuellt tidigare bud från andra 
företag. Bortsett från detta visar grafen en 31% (31,19%) respektive 70% (71,09%) kumulativ 
abnormal avkastning på buddagen för svensk och utländsk. En skillnad på ca 40%. 

 

Sammanfattningsvis (punkten kommer att diskuteras mer utförligt i slutsatsen.): 

• Branschen ”It, media och telekom” är av intresse, då den uppvisar ett trendbrott 
jämfört med de andra branscherna. Jämförelsen i branschen visar att företag som 
köps upp av svenska aktörer visar en högre kumulativ avkastning än utländska.  

 

2 utav jämförelserna (”Hälsa”, ”Råvaror”) går ej att säga någonting om, då de baseras på för få 
observationer.  Inom branschen ”konsumentvaror och tjänster” visas en extrem skillnad mellan 

 
Graf 6:  Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom kategorin 
IT, media och telekom. Grafen är baserat på 
23 svenska och 7 utländska uppköpare. 

 
Graf 7:  Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom kategorin 
råvaror. Grafen är baserat på 2 svenska och 
7 utländska uppköpare. 

 
Graf 8:  Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom kategorin 
konsument, varor och tjänster. Grafen är 
baserat på 8 svenska och 5 utländska 
uppköpare. 
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företagen. Det bör poängteras att jämförelsen endast är baserad på 5 respektive 8 
observationer. Vid en närmare undersökning visade det sig att två utav observationerna visar 
extremvärden, detta i kombination med så få observationer ger en felaktig bild. Resterande två 
grafer (”Finans”, ”Industri”) visar en likartad trend förenlig med graf 2 (”Svensk vs utländsk”). 

5.3.3 Storlek 

Sist men inte minst plottas graferna i respektive storlekskategori: L, M och S. Även här jämförs 
företag med svenska uppköpare mot företag med utländska uppköpare. Resultatet kan ses de 3 
plottade i graferna nedan. Eftersom den vertikala axeln har samma omfång för samtliga grafer, 
går dessa grafer att jämföra med varandra. 

 

Utifrån jämförelserna avsnittet ”Svensk vs utländskt”57 kommer vi fram till att det finns en 6% 
skillnad mellan företag köpta av utländska aktörer och företag köpta av svenska. Ett mer rättvist 
genomsnitt kan beräknas genom att räkna ut den vägda genomsnittliga skillnaden med 
hänseende till storlekskategorierna. Vi beräknar denna till ca 8%58. Detta bör stå som grund i 
följande grafer. 

 
Graf 9: Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom 
storlekskategorin Small-cap. Grafen är 
baserat på 85 svenska och 32 utländska 
uppköpare. 

 
Graf 10: Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom 
storlekskategorin Mid -cap. Grafen är 
baserat på 13 svenska och 21 utländska 
uppköpare. 

 
Graf 11: Den kumulativa abnormala 
avkastningen (CAR) i samband med 
budnyhet (dag 0). En jämförelse mellan 
företag beroende på om uppköparen varit 
svensk eller utländsk. Detta inom 
storlekskategorin Large -cap. Grafen är 
baserat på 3 svenska och 5 utländska 
uppköpare. 

                                                      
57 Se ”Svensk vs utländsk” i avsnitt 5.3.1. 
58 Då Small cap står för 74% av populationen, Mid cap för 21%, och Large cap för 5% så kan den vägda genomsnittliga 
skillnaden beräknas genom att ta procentuella andelen av populationen, som respektive storlekskategori står för, 
multiplicerat med den skillnad som jämförelsen visar, adderat över de tre storlekskategorierna, som följande: 
0,74*10+0,21*2+0,05*4=8,02. 
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Graf 9 (Small cap) visar tendenser till läckage. Grafen visar en kumulativ abnormal avkastning på 
27% (26,53%) för företag köpta av inhemska aktörer på buddagen samt 37% (36,91%) för 
utländska, vilket är en skillnad på ca 10%. Denna skillnad kan anses vara mycket stor, men 
eftersom det vägda genomsnittet är 8%, kan vi inte dra några vidare slutsatser. Vi hänvisar 
därmed till avsnitt 5.3.1. 

 

Graf 10 (Mid cap) visar tendenser till läckage på marknaden.  En kumulativ abnormal avkastning 
på ca 28% visas för båda kategorierna svensk och utländsk. Utländsk visar fortfarande en högre 
kumulativ abnormal avkastning där skillnaden är 1,03%. Detta skiljer sig märkvärt från den vägda 
genomsnittliga skillnaden på 8%.  

 

Graf 11 (Large cap) visar en kumulativ abnormal avkastning på 10% (10,44%) på buddagen för 
företag köpta av inhemska aktörer samt 14% (14,30%) för utländska. Då grafen är baserad på 
endast 5 utländska och 3 svenska, anser vi att jämförelsen är missvisande. 

 

Sammanfattningsvis (punkterna kommer att diskuteras mer utförligt i slutsatsen): 

• Det finns en tendens till att små målbolag får en högre kumulativ abnormal 
avkastning jämfört med större. 

• En för liten skillnad i kumulativ abnormal avkastning har observerats hos företagen i 
storlekskategorin ”Mid cap”. 

 

Företagen i storlekskategorin ”Large cap” är baserad på för få observationer för att kunna 
analyseras vidare. 
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6 SLUTSATSER 

6.1 Övergripande slutsatser 

I de tre avsnitten nedan svarar vi på frågorna ställda i problemdiskussion och syfte (fråga 1-3). 
Diskussion av dessa utifrån olika teorier görs löpande i texten (fråga 4). 

6.1.1 Svensk vs Utländsk 

Företag uppköpta av utländska företag visar en relevant högre kumulativ avkastning än företag 
köpta av inhemska. Den främsta anledningen skulle då bero på asymmetrisk information och 
mindre kunskap. Vi avser att förklara detta nedan. 

  

Utländska företag har logiskt sätt mindre information och kunskap om den svenska marknaden 
och dess faktorer, så som konkurrens, kultur, distributionskanaler, regler och lagar. Detta till 
skillnad från företag som redan är verksamma i Sverige.  

På grund av denna asymmetriska information kan utländska företag vara ”lättare att lura”59 och 
ger därmed en högre premie än normalt. 

 

Vidare kan mindre information om kunskap leda till högre transaktionskostnader för utländska 
företag. Deras kostnader för att verka och hitta information på den svenska marknaden är högre 
än för ett svenskt företag, och de är därmed villiga att betala mer. Detta knyts till den 
resursbaserade teorin där företaget ses som en resurs, mer värdefull för utländska aktörer. Dock 
måste företaget ha implementeringsaspekten i åtanke, dvs. hur väl företaget implementerar 
resursen i dess verksamhet, rutiner och processer. Här är olikheter i kultur ett exempel på en 
viktig aspekt.  

 

Att bygga upp ett företag från grunden på en ny marknad, speciellt i ett land som företaget har 
mindre kännedom om kan vara väldigt kostsamt. Det kan vara svårare för utländska företag att 
komma in i jämförelse med företag som är verksamma i landet. Av den anledningen kan det vara 
värt att betala mer för ett etablerat bolag, och på så sätt komma in på den nya marknaden och få 
tillgång till nya distributionskanaler. 

 

Slutligen tror vi även att patriotism hos aktieägare kan vara en bidragande orsak till skillnaden 
mellan svensk och utländsk. ”Patriotiska” aktieägare ser hellre att svenska företag stannar i 
svenska händer. Av den anledningen begär de ett högre pris för att sälja ut svenska företag. 

  

                                                      
59 Se hybristeorin i avsnitt 4.6.2.2, som handlar om att uppköpare felaktigt tror att de kan identifiera undervärderade 
företag på marknaden, så som prinsessor kysser grodor. 
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6.1.2 Bransch 

Av de sex olika branschindelningarna finner vi en av intresse: ”It, media och telekom”, resultatet 
kommer att diskuteras nedan. En del branscher var baserade på för få observationer och togs 
därför bort ur studien. Resterande sammanfaller mer eller mindre med de resultat vi fått från 
svensk vs utländsk.60 

 

Inom branschen ”IT, media och telekom” visar det sig att företag uppköpta av svenska aktörer 
uppvisar en högre abnormal avkastning än de utländska. Detta är alltså ett trendbrott jämfört 
med våra andra iakttagelser i denna uppsats.  

 

Vad detta beror på är svårt att svara på. Vi redogör nedan ett exempel på vad vi tror kan ha 
resulterat till trendbrottet.  

 

Först och främst är utländska företag intresserade av att ”få in en fot” på nya marknader, dvs. i 
det här fallet den svenska marknaden. Detta till skillnad från svenska företag som mer är ute efter 
s.k. marknadsmakt och bättre marknadsposition61 även om detta inte offentligt nämns på grund 
av konkurrensbegränsande restriktioner. Lägg därefter till att IT och telekom företag är relativt 
lätta att ”flytta”, och i och med detta är de lätta att replikera, substituera samt är relativt vanliga. 
Detta knyts då samman med den resursbaserade teorin62, som säger att resurser bör vara: (1) 
värdefulla, (2) ovanliga, (3) svåra att replikera, och (4) ej fullt substituerbara. Eftersom IT och 
telekom företag som nämnt är enkla att flytta, innebär det att utländska företag värderar dem 
lägre eftersom de då lika gärna kan replikera eller sätta upp en sådan verksamhet på plats.  

6.1.3 Storlek 

När det kommer till storlek på de uppköpta företagen, har det visat sig att små målbolag (oavsett 
svenska eller utländska uppköpare) får en högre kumulativ abnormal avkastning i jämförelse med 
större. Detta kan förklaras av att mindre målföretag är lättare att inkorporera i ett större företag 
(som oftast är fallet vid uppköp, ett större köper ett mindre) än större målföretag. Förändring och 
justeringar kostar pengar och ju fler justeringar ju högre kostnad. Samma sak gäller vid 
hopslagningen av företagens struktur, ledning och kultur.   

 

Vi har även observerat en avvikande (för liten) skillnad i den kumulativa abnormala avkastningen 
mellan svenska och utländska uppköp, detta hos företag som ingår i storlekskategorin ”Mid cap”.  

 

Hypotetiskt sätt skulle det finnas mer publik information för större företag än mindre. Detta som 
en följd av fler offentliga diskussioner i media och andra publika källor. Vi förutsätter här att 

                                                      
60 Se ”Svensk vs utländsk” i avsnitt 6.1.1. 
61 Se ”Marknadsmakt” i avsnitt 4.6.1.1. 
62 Se ”Resursbaserad teori” i avsnitt 0. 
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marknaden befinner sig i sin halvstarka form enligt EMH63, vilket innebär att priserna inte baseras 
på någon ”insider” information. Detta medför att informationsasymmetrin mellan utländska och 
svenska företag jämnas ut. 

 

När det handlar om ett utländskt företag som vill etablera sig på den svenska marknaden, så 
utsätter de sig för en högre risk när de köper upp större företag i jämförelse med när de köper 
upp mindre.  Detta beror på att: 

1. Mindre målföretag är lättare att inkorporera i ett företag än större målföretag. 

2. Större målföretag innebär en större kapitalinvestering. Storleken på transaktionen 
medför högre risker att förlora stora summor pengar, vilket avsevärt höjer incitamentet 
att förebygga dessa risker genom att ta reda på mer grundlig information. 

 

Sammantaget har svenska och utländska företag likartad information vid köp av större företag64, 
antingen genom mer tillgänglig information eller högre incitament att ta reda på denna. Detta 
leder till att den kumulativa abnormala avkastningen skiljer sig marginellt mellan svensk och 
utländsk. Vi skulle kunna anta att denna trend gäller ju större företagen är, även om graf 11 är 
missvisande. 

6.2 Återkoppling till tidigare studier 

Vid ett uppköp ges ett bud på ett företag. Ofast är budet högre än aktiens värde på marknaden, 
och detta ”övervärde” definieras som budpremien, vilket oftast anges procent. 
Definitionsmässigt är premien förhållandet mellan det ultimata priset betalat per aktie för 
uppköpta företaget och priset innan nyheten om uppköp. 

 

Vid en första anblick skulle då en akties börskurs stiga i procentnivå med den lagda budpremien, 
eftersom marknaden blir erbjuden att sälja sin aktie för ett pris inkluderat budpremien. 

 

Vad som bestämmer en akties börskurs behöver dock inte alltid vara hårda värden på papper 
utan det kan likväl vara händelser, marknadens förväntningar och huruvida dessa stämmer 
överrens med verklig prestation samt åsikter. Aktiemarknadens reaktion är oförutsägbar då den 
inte nödvändigtvis är i linje med händelsens estimerade inverkan. 

 

Med detta sagt kan vi ändå konstatera att ett visst samband finns mellan budpremien 
börskursen.  En tidigare studie av budpremier65 gjorda mellan 1990-2003, har visat att utländska 

                                                      
63 Se ”EMH – Den effektiva marknadshypotesen” i avsnitt 4.3. 
64 Med större företag avser vi de som ingår i ”Mid cap” och ”Large cap”. 
65 Kjellberg, Christoffer, and Andre Schönström. Vad påverkar storleken på budpremien i praktiken? - en studie av några 
faktorer. Kandidatuppsats, Lunds universitet: Ekonomihögskolan, 2004. 
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företag i genomsnitt betalar 10 procent mer i budpremie än svenska företag66. Denna studie var 
baserad på 49 utländska och 102 svenska uppköpare och kan därmed anses ha en hög reliabilitet.  

Vår studie visar att företag köpta av utländska aktörer har 6% högre kumulativ abnormal 
avkastning än företag som blir uppköpta av svenska, detta under period 1995-2005. Detta 
resultat ligger i linje med vad författarna till ovanstående uppsats kommit fram till.67 Skillnaden 
mellan deras resultat (10%) och vårt (6%) skulle kunna bero på: 

 

1. Att studierna är gjorda under delvis olika tidsperioder, och därmed fångat upp olika 
konjunkturer samt ekonomiska trender. 

2. Att de två studierna undersöker närliggande fenomen där vi har ett bredare område. 
Premien förklarar en stor del av vårt resultat, men ger inte en fullständig förklaring på 
den kumulativa abnormala avkastningen. Den kumulativa abnormala avkastningen 
beror, som tidigare nämnt, på aktieägarnas reaktioner, åsikter, samt deras egna 
riskbedömningar och hur väl marknaden tror att de två företagen kan förenas med 
varandra. Detta kan förklaras mer pedagogiskt genom modellen nedan, se figur 7. Den 
svarta inre ringen representerar budpremien och faktorer bakom denna. Det gråa 
området står för andra faktorer i marknadens reaktion. Tillsammans utgör de börsens 
reaktion på en händelse, i vårt fall ett uppköp.  

 

Om punkt 1 avfärdas, vilket likställs med 
att studien av budpremien gjordes under 
exakt samma tidpunkt och på samma 
företag, skulle skillnaden (6% - 10% = -4%) 
förklaras av den gråa zonen i modellen. 
Uppsatsen ämnar inte titta på exakt vilka 
faktorer som skulle kunna förklara dessa 
4%, men det skulle kunna dra paralleller 
till tidigare diskussioner i bakgrunden om 
risk för nedläggning eller tidigare 
diskussion om patriotism. 

 

  

                                                      
66 Kjellberg och Schönström 2004, s. 31. 
67 Kjellberg och Schönström 2004, s. 27. 

 
Figur 7: Länken mellan vår studie och en tidigare 
studie om budpremien 
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6.3 Avslutande diskussion 

I studien inkluderades fastighetsbolag som en typ av företagskategori. Dessa fastighetsbolag kan 
argumenteras vara av mindre intresse, då ett köp av ett fastighetsbolag mer handlar om ett 
övertagande av dess materiella tillgångar än en ren sammanslagning. Då vi inte känner till 
bakgrunden till uppköpet, har vi ändå valt att ta med fastighetsbolag. Dessa kan ha påverkat 
resultat. 

 

I denna uppsats har en kvantitativ metod används, men med tanke på att varje uppköp mer eller 
mindre är unikt kunde en mer ingående kvalitativ analys av varje företag vara av intresse.  I mån 
av tid skulle även en intervju med en sakkunnig inom området vara av intresse.  

 

Som nämnt i avgränsningen har vi valt företag som de facto blivit uppköpta, detta utifrån 
boklexikonet ”Ägarna och Makten”68. Om det vore möjligt hade det varit mer legitimt att titta på 
samtliga bud under perioden, detta oavsett om företaget blir uppköpt eller inte. 

 

Vidare hade en mer långsiktig undersökning varit intressant. Tyvärr är detta svårt att utföra då 
aktien för det uppköpa företaget avnoteras, och företaget ”försvinner” in i det köpande 
företaget, vilket gör det svårt att följa det köpta företaget.   

 

I denna studie har vi valt att göra en förenkling av marknadsmodellen. Vi anser inte att det 
påverkar resultatet märkvärt. Det går vidare att argumentera för att en justering av 
aktieavkastningen med marknadsindex genomsnitt inte visar en större skillnad i jämförelse med 
om en justering hade gjorts med aktiens egna historiska genomsnitt. Följaktligen går det att 
argumentera av att en justering inte behövs för vår studie. 

 

För att ta fram info om företagens börsstorlek, användes data från äldre tidningar. Denna data 
togs fram halvårsvis, vilket skulle kunna innebära att företagens riktiga storlek har ändrats sedan 
mätpunkten. 

 

En kritik gällande teorin är att den inte är tillräckligt avsmalnad för vad studien ämnar undersöka. 
Detta är ett resultat av att inga tidigare kända studier gjorts på ämnesområdet, varvid vi 
inkluderat en stor mängd teorier. 

 

Slutligen har vi valt att inte inkludera ett eget separat avsnitt för diskussion om validitet och 
reliabilitet. Sådana diskussioner har vi valt att göra löpande i texten, och definitionen finns i 
definitionslistan. 

 

                                                      
68 Sundin och Sundqvist 1996-2006. 
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6.4 Förslag till fortsatta studier 

Vi har tittat på huruvida avkastningen på aktien vid ett utländskt uppköp av ett svenskt företag 
skiljer sig från om köparen är svensk. Vidare har vi angett faktorer som vi förmodar med stor 
sannolikhet kan ha påverkat aktiens abnormala avkastning.  

 

Vi har valt att inte göra en djupare undersökning för att studera de bakomliggande faktorerna. 
Vidare har inte heller många relevanta faktorer tagits med, såsom budpremien och vilken bransch 
det köpande företaget har. Ett förslag på fortsatta studier är därför en mer ingående 
undersökning med relevanta faktorer.  
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 

Samtliga uppköp behandlade i studien (1995-2005), bortfallet redovisas i bilaga 2. 

NR Buddag Företag Land (uppköpare) Storlek Bransch 

1 1995-04-03 KapN svenskt S finans 

2 1995-04-03 Partnerinvest svenskt S finans 

3 1995-04-03 Produra svenskt S finans 

4 1995-04-03 Swegon svenskt S industri 

5 1995-05-22 Owell svenskt S IT och telekom 

6 1995-05-30 Abu Garcia utländskt S industri 

7 1995-06-02 Brukens Nordic utländskt S industri 

8 1995-06-06 LIC Care svenskt S konsument varor och tjänster 

9 1995-06-09 Hilab svenskt S finans 

10 1995-06-12 Stancia svenskt S finans 

11 1995-06-28 Fristads utländskt S konsument varor och tjänster 

12 1995-07-13 Arjo svenskt S hälsa 

13 1995-08-07 Frigoscandia svenskt S transport 

14 1995-09-12 Hasselfors svenskt S finans 

15 1995-11-20 Karolin Invest svenskt S industri 

16 1996-03-11 Synectics Medical utländskt S hälsa 

17 1996-03-13 United Tankers svenskt S transport 

18 1996-04-01 Kanthal svenskt S industri 

19 1996-05-09 Swedspan svenskt S industri 

20 1996-06-11 Skåne-Gripen svenskt M finans 

21 1996-08-26 Swepart svenskt S industri 

22 1996-09-03 Horda svenskt S industri 

23 1996-09-19 Hemstaden svenskt S finans 

24 1996-10-07 Forsheda utländskt S industri 

25 1996-10-11 Orrefors svenskt S konsument varor och tjänster 

26 1996-11-04 Terra Mining utländskt S råvaror 

27 1996-11-06 Lodet svenskt S finans 

28 1997-01-08 CynCrona svenskt S finans 

29 1997-02-10 VBB svenskt S industri 

30 1997-02-18 Föreningsbanken svenskt M finans 

31 1997-02-18 Siab svenskt M industri 

32 1997-02-21 Atlantica svenskt S finans 

33 1997-02-28 Ven Cap Industrier svenskt S finans 

34 1997-03-17 Östgöta Enskilda Bank utländskt S finans 

35 1997-06-04 Fabege svenskt S finans 

36 1997-08-08 Gotic svenskt S finans 

37 1997-08-19 Acrimo utländskt S industri 

38 1997-08-25 Skoogs svenskt S industri 
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39 1997-08-29 Spira svenskt S konsument varor och tjänster 

40 1997-09-01 ICB Shipping utländskt M transport 

41 1997-09-16 Klövern svenskt S finans 

42 1997-10-02 Trygg-Hansa svenskt L finans 

43 1997-11-12 Gullspång utländskt L råvaror 

44 1997-11-25 Nordström&Thulin svenskt S transport 

45 1997-12-09 Linjebuss utländskt S transport 

46 1998-02-18 Sifab svenskt S industri 

47 1998-03-16 Peak Performance svenskt S konsument varor och tjänster 

48 1998-03-31 Marieberg svenskt M media 

49 1998-03-31 NK Cityfastigheter svenskt S finans 

50 1998-04-14 Storheden svenskt S finans 

51 1998-07-03 Verimation svenskt S IT och telekom 

52 1998-09-08 Näckebro svenskt M finans 

53 1998-09-21 BFE svenskt S industri 

54 1998-11-11 LPI Precision svenskt S industri 

55 1998-11-30 PLM utländskt M industri 

56 1998-12-09 Astra utländskt L hälsa 

57 1998-12-14 Caran svenskt S industri 

58 1999-01-07 Spectra-Physics utländskt S industri 

59 1999-01-19 JP Bank svenskt S finans 

60 1999-02-01 BTL utländskt M transport 

61 1999-02-11 Dahl svenskt M finans 

62 1999-03-01 PriFast svenskt S finans 

63 1999-03-03 Enator utländskt M IT och telekom 

64 1999-03-08 Asticus utländskt M finans 

65 1999-03-23 Scandinavian PC Systems utländskt S IT och telekom 

66 1999-04-09 Liljeholmens utländskt S konsument varor och tjänster 

67 1999-04-26 ASG utländskt M transport 

68 1999-04-29 BPA svenskt S industri 

69 1999-05-03 Scancem utländskt L industri 

70 1999-05-12 Gibeck utländskt S hälsa 

71 1999-05-12 Sendit utländskt S IT och telekom 

72 1999-08-10 Eldon svenskt S industri 

73 1999-08-16 Aga utländskt L råvaror 

74 1999-08-25 Nimbus Boats svenskt S industri 

75 1999-09-16 Martinsson svenskt S IT och telekom 

76 1999-10-04 Handskmakarn svenskt S konsument varor och tjänster 

77 1999-10-13 BIP svenskt S IT och telekom 

78 1999-11-01 Humlegården svenskt S finans 

79 1999-11-05 N&T Argonaut utländskt S transport 

80 1999-11-16 Celsius svenskt M industri 

81 1999-11-19 Monark Stiga svenskt S industri 

82 1999-12-03 Guide svenskt S IT och telekom 

83 1999-12-15 Iquity Systems utländskt S IT och telekom 
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84 1999-12-16 Lundgrens El utländskt S industri 

85 1999-12-16 Måldata svenskt S IT och telekom 

86 1999-12-22 Althin Medical utländskt S hälsa 

87 2000-01-25 Piren utländskt M finans 

88 2000-02-08 Cell Network svenskt M IT och telekom 

89 2000-02-09 Balder svenskt M finans 

90 2000-02-17 Evidentia svenskt S finans 

91 2000-02-22 Autodiagnos utländskt S industri 

92 2000-03-17 Naturkompaniet svenskt S konsument varor och tjänster 

93 2000-03-20 Diligentia svenskt M finans 

94 2000-04-03 BT Industries Bulten utländskt M industri 

95 2000-04-10 Provobis svenskt S konsument varor och tjänster 

96 2000-05-08 Folkebolagen svenskt S industri 

97 2000-05-11 Kalmar Industries utländskt M industri 

98 2000-05-12 Zeteco utländskt S finans 

99 2000-05-15 Entra Data utländskt M IT och telekom 

100 2000-06-15 Lifco svenskt S industri 

101 2000-06-16 Kjessler&Mannerstråle svenskt S industri 

102 2000-06-21 Svedala utländskt M råvaror 

103 2000-08-21 Norrporten svenskt S finans 

104 2000-08-22 Iro utländskt S industri 

105 2000-08-29 Gylling Optima utländskt S industri 

106 2000-09-13 Arete svenskt S IT och telekom 

107 2000-09-21 Bulten svenskt S industri 

108 2000-09-27 Diös svenskt S finans 

109 2000-10-06 FB Industri svenskt S industri 

110 2001-01-10 Artema Medical utländskt S hälsa 

111 2001-01-11 Sydkraft utländskt L råvaror 

112 2001-01-26 Segerström&Svensson utländskt M industri 

113 2001-02-12 Independent Media Group svenskt S IT och telekom 

114 2001-02-19 Atle utländskt M finans 

115 2001-02-26 Svenska Brand svenskt S finans 

116 2001-03-22 Perstorp svenskt M industri 

117 2001-04-10 Matteus svenskt S finans 

118 2001-04-23 Scandic Hotels utländskt M konsument varor och tjänster 

119 2001-05-11 J&W utländskt S industri 

120 2001-05-25 Jobline International utländskt S konsument varor och tjänster 

121 2001-05-31 Friluftsbolaget svenskt S konsument varor och tjänster 

122 2001-05-31 Platzer svenskt S finans 

123 2001-06-21 Lundin Oil utländskt M råvaror 

124 2001-09-03 Vision Park Entertainment svenskt S IT och telekom 

125 2001-10-10 AssiDomän svenskt L råvaror 

126 2001-11-20 Scandinavia Online svenskt S IT och telekom 

127 2001-12-10 AU-System svenskt S industri 

128 2001-12-14 Johnson Pump svenskt S industri 
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129 2001-12-17 Kipling svenskt S IT och telekom 

130 2002-01-29 Munksjö utländskt M industri 

131 2002-02-18 IMS Data svenskt S IT och telekom 

132 2002-04-23 Realia svenskt S finans 

133 2002-06-10 Nordiska Holding utländskt S finans 

134 2002-07-05 Pronyx svenskt S IT och telekom 

135 2003-01-09 Epsilon svenskt S IT och telekom 

136 2003-01-20 Scandiaconsult utländskt S industri 

137 2003-01-21 Allgon svenskt S IT och telekom 

138 2003-02-13 Diffchamb utländskt S industri 

139 2003-02-28 Mogul svenskt S IT och telekom 

140 2003-05-28 Mandamus utländskt M finans 

141 2003-06-13 Celtica svenskt S finans 

142 2003-06-26 Perbio Science utländskt M hälsa 

143 2003-09-19 Binar svenskt S industri 

144 2003-11-04 Graninge svenskt L råvaror 

145 2003-11-04 Pandox utländskt M finans 

146 2003-11-24 Dimension svenskt S IT och telekom 

147 2003-12-01 LGP Allgon Holding utländskt S industri 

148 2004-05-06 RKS svenskt S IT och telekom 

149 2004-07-19 Fabege (Drott) svenskt M finans 

150 2004-08-24 Frango utländskt S IT och telekom 

151 2004-09-14 Song Networks Holding utländskt M IT och telekom 

152 2004-11-09 Ainax svenskt S industri 

153 2004-11-15 Finnveden svenskt M industri 

154 2004-12-22 IAR Systems svenskt S IT och telekom 

155 2004-12-22 TurnIT svenskt S IT och telekom 

156 2005-01-14 Sapa utländskt M industri 

157 2005-04-13 Focal Point svenskt S IT och telekom 

158 2005-05-12 Riddarhyttan Resources utländskt S råvaror 

159 2005-11-22 OptiMail utländskt S konsument varor och tjänster 

 Förklaring: NR – Referenstal. Buddag – Dagen budet annonseras offentligt. Företag – Det uppköpta företagets namn. Land (uppköpare) – 
Uppköparens nationalitet i kategorierna svenskt eller utländskt. Storlek – Företagets storlek mätt i börsvärde, där S är företag med ett 
börsvärde under 1,5 miljarder SEK, M är företag med ett börsvärde mellan 1,5 miljarder SEK och 10 miljarder SEK, L är företag med ett 
börsvärde över 10 miljarder SEK. Bransch – Det uppköpta företagets bransch. 
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8.2 Bilaga 2 

Bortfall, uppköp som fallit ur studien på grund av otillräcklig data. 

NR Buddag Företag Land (uppköpare) Storlek Bransch 

1 1995-02-27 Proventus svenskt - finans 

2 1997-11-22 M2 Fastigheter svenskt - finans 

3 1997-12-12 Stadshypotek svenskt - finans 

4 2002-05-24 Esselte USA - finans 

5 2003-04-07 Biora Schweiz - hälsa 

6 2003-11-20 Cartesia svenskt - IT 

7 2005-01-21 NAN Resources Kanada - råvaror 

Förklaring: NR – Referenstal. Buddag – Dagen budet annonseras offentligt. Företag – Det uppköpta företagets namn. Land (uppköpare) – 
Uppköparens nationalitet i kategorierna svenskt eller utländskt. Storlek – Företagets storlek mätt i börsvärde, där S är företag med ett 
börsvärde under 1,5 miljarder SEK, M är företag med ett börsvärde mellan 1,5 miljarder SEK och 10 miljarder SEK, L är företag med ett 
börsvärde över 10 miljarder SEK. Bransch – Det uppköpta företagets bransch. 
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