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SAMMANFATTNING 
 

I denna studie har aktieutvecklingen hos förvärvade börsnoterade företag vid budets offentliggörande 

studerats. Företagen som förvärvades under lågkonjunkturen år 2007-2009, och högkonjunkturen år 

2001-2004 har undersökts för att se om det finns någon skillnad i aktieprisutvecklingen som skulle 

kunna bero på vilket tillstånd ekonomin i samhället befinner sig. Därefter utreds om det finns en skillnad 

beroende på vilken bransch företagen befinner sig i. 

 

Studien förankras teoretiskt ur den effektiva marknadshypotesen där en semistark effektiv marknad 

antas. Denna grad av effektivitet antas vanligen för finansiella marknader och är den form som 

eventstudier utgår ifrån. Den undersökningsform som används i denna uppsats är en eventstudie och 

denna statistiska metod mäter marknadens reaktion på ny information. Den abnorma avkastningen har 

beräknats vilket sedan belysts genom tabeller och diagram, vilka i sin tur tolkats av en analytiker. 

 

Studien resulterade i att företagsförvärv i lågkonjunktur har högre abnorm avkastning än uppköp som 

sker under högkonjunktur. Uppsatsen uppvisade även att kommunikationssektorn hade en högre abnorm 

avkastning än resterande branscher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Företagsförvärv, Eventstudie, Abnorm avkastning, Justerade marknadsmodellen, 

Synergieffekten 



3 
 

ABSTRACT 
 

Share development of acquired companies listed at the bearer's publication has been studied. Companies 

acquired during the recession years 2007-2009 and the boom years 2001-2004 have been studied to see 

if there is any difference in the share price that would depend on what cyclical the economy in the 

society is. I have further investigated whether there is a difference depending on what industry the 

companies are active in. 

 

The study is anchored in theory from the efficient market hypothesis in which a semi-strong efficient 

market is assumed. This degree of efficiency is usually assumed in financial markets and is the form that 

event studies adopt. The survey form used in this paper is an event study and this statistical method 

measures the market’s reaction to new information. The abnormal return is calculated which is then 

illustrated by tables and charts, which in turn is interpreted by an analyst. 

 

The study showed that acquisitions in the recession had higher abnormal returns than purchases made 

during the boom. The paper also showed that the communications companies had a higher abnormal 

return than the remaining sectors. 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Företagsförvärv är ett omtalat och aktuellt ämne som ges stort utrymme i media. En anledning till det 

kan vara att uppköp skapar strategiska omställningar vilket gör dem viktiga för samhället. Förvärven ses 

som en del av affärsverksamheten vilken har en strävan att uppnå ekonomisk effektivitet. 1  Den 

vanligaste anledningen till uppköp är tron på att det skapas ett mervärde vid synergieffekter. Ökad 

produktion, minskade kostnader och förstärkt position på marknaden är ett fåtal anledningar till varför 

företag omstruktureras.2 Motivet till vissa förvärv kan vara att företagsledningen vill öka sina personliga 

fördelar och strävar då efter att maximera vinsten. De tar inte hänsyn till företagets långsiktiga värdering 

vilket missgynnar aktieägarna och då uppstår det så kallade agentproblemet.3 

 

Vissa forskare menar att många förvärv och fusioner inte lyckats realisera vinsterna som prognostiserats 

då synergieffekterna oftast är överestimerade.4 I värsta fall kan detta leda till nedläggning av det 

uppköpta företaget.  

 

Då marknadsläget är svagt kan man köpa upp ett företag relativt billigt och därför väljer många 

företagsledningar att förvärva företag under lågkonjunkturer. Björn Axelsson, professor i 

företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, menar att det bästa sättet att komma ur en kris är 

att våga investera. Det är dock ganska svårt att kunna investera under en lågkonjunktur, man måste vara 

uthållig och våga ta kortsiktiga förluster för att på lång sikt få fördelar.5 Axelsson menar att ett bra 

exempel på en tålmodig företagsledare är Ikeas grundare Ingvar Kamprad, då han valde att utöka 

verksamheten i Ryssland. Många problem och stora kostnader dök upp men trots det har han nu elva 

varuhus där.6 Att under högkonjunkturer spara pengar för att sedan investera i företagsuppköp under 

sämre tider kan vara en bra idé. Dock får man var uppmärksam så det egna företaget inte blir ett mål för 

andra företag att förvärva, menar Axelsson. 

 

                                                 
1 Sevenius (2003) 
2 Ross, Westerfield & Jaffe (2005) 
3 Berk & DeMarzo (2007) 
4 Sirow (1997) 
5 Jon Åsberg, Affärsvärlden, 3 juni 2008 
6 Per Lundsjö, e24, 20 juni 2009 
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1.2 Problemformulering 
Det finns två delfrågor som uppsatsen ämnar besvara; 

 

1. Påverkar samhällets ekonomiska situation aktiepriset vid tidpunkten då företagen 

förvärvades? 

Avsikten med denna fråga är att se om det finns en skillnad i aktieprisutvecklingen som skulle kunna 

bero på vilket tillstånd ekonomin i samhället befinner sig. Undersökningen avser visa om det finns en 

skillnad om förvärven äger rum under hög- respektive lågkonjunktur. 

 

2. Finns det en skillnad i aktiepriset vid tidpunkten då företagen förvärvades beroende på de 

uppköpta företagens branschtillhörighet? 

Denna fråga har som mål att se om en skillnad i aktieprisutvecklingen kan bero på vilken bransch 

företagen är verksamma inom. 

 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen avser undersöka aktieprisets utveckling hos förvärvade företag vid budets offentliggörande. 

Den ämnar redovisa om det finns en olikhet vid förvärv som äger rum under en hög- respektive 

lågkonjunktur, och om det finns en skiljaktighet som beror på branschtillhörigheten. 

 

 

1.3 Avgränsning 
Urvalsperioden för denna studie är år 2001-2004 och år 2007-2009. Anledningen till det är att uppköpen 

ska studeras vid låg- och högkonjunktur, årtalen ska därmed representera konjunkturskiftningarna. 

Ett stickprov på totalt 20 företag har obundet slumpmässigt valts ut, 10 företag som köptes upp under en 

lågkonjunktur och 10 som förvärvades under en högkonjunktur.  
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2. METODKAPITEL 
För att på det mest optimala sätt kunna studera uppköpsbudens verkan på börskursen har en eventstudie 

utförts. Den abnorma avkastningen har kalkylerats vilket har relaterats till de två delfrågor som tidigare 

beskrivits. I uppsatsen har datainsamlingen skett genom mätningar och materialet har bearbetats 

statistiskt. En tolkande analys av professor Björn Axelsson har dessutom ägt rum. 

 

 

2.1 Datainsamling 
Den enda restriktionen för val av population var årtalen då studien avser undersöka uppköp som gjorts 

under åren 2001-2004 och 2007-2009. Populationen och uppgifterna om när förvärvningarna 

tillkännagavs för allmänheten har erhållits från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna).7 

 

Börskurser har hämtats från analyssystemet SIX Trust vilken är en tillförlitlig databas som förmedlar 

kursinformation från samtliga börser i norden.8 

 

2.1.1 Val av undersökningens tidsperiod 
För att kunna besvara den första delfrågan ” Påverkar samhällets ekonomiska situation aktiepriset vid 

tidpunkten då företagen förvärvades?”, ska uppköp som gjorts under år 2001-2004 (vid högkonjunktur) 

och år 2007-2009 (vid lågkonjunktur) studeras.  

 

2.1.2 Val av undersökningens branschindelning 
Den andra delfrågan ”Finns det en skillnad i aktiepriset vid tidpunkten då företagen förvärvades 

beroende på de uppköpta företagens branschtillhörighet?” ska besvaras genom att dela in de förvärvade 

företagen i följande branscher: 

 

 Finansbolag (fastighetsbolag, riskkapitalbolag) 

 Kommunikationsbolag (IT-bolag, teleoperatörer, datorkonsulter) 

 Övriga bolag (fordonsindustri, klädindustri, skogsindustri) 

 

 
                                                 
7 Gergova uppger (personlig kommunikation, 13 oktober, 2010)
8 http://www.six-telekurs.se/templates/pages/TextPage____1443.aspx 
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2.2 Eventstudie 
En eventstudie är en vanlig undersökningsform för att studera effekterna av ett event på värdet av ett 

företag. Denna statistiska metod antar att rationalitet råder på marknaden och därför kommer effekterna 

av ett event att omedelbart reflekteras i aktiepriset. Aktiepriset jämförs med ett estimeringsindex och 

därigenom mäts de ekonomiska förändringar som sker till följd av ett event, vilket kan vara vid byte av 

VD eller ledning, uppköp eller försäljning av företag, genomförande av årsredovisningar eller förändrad 

reporänta.9 

 

I denna studie har aktiens avkastning efter offentliggörandet av uppköpsbudet undersökts för totalt 20 

företag. 

 

2.2.1 Eventfönster  
I en eventstudie skall eventet som studien ämnar undersöka definieras, och tidsperioden, vilket eventet 

är inkluderat i, måste bestämmas. Denna period benämns eventfönster och ska alltså fånga upp 

prisförändringar som kan ha skett till följd av eventet.10 

 

I denna uppsats studeras aktiernas utveckling fyra dagar innan informationen publicerats och fyra dagar 

efter, vilket totalt omfattar nio handelsdagar.  

 

2.2.2 Estimeringsfönster 
Den normala avkastningen som ska beräknas, baseras på en längre tidsperiod innan eventfönstret, och 

den kallas för estimeringsfönstret. Estimeringsfönstret ska skildra aktiekursens förväntade utveckling. 

Denna tidsperiod ska inte beräknas med i eventfönstret så att den undersökta händelsen inte påverkar 

estimeringsfönstret.11 

  

Estimeringsfönstret i denna undersökning består av en tidsrymd på 90 handelsdagar innan informationen 

om företagsuppköpen publicerats. Affärsvärldens generalindex, AFGX12 hade liknande resultat som de 

historiska börskurserna för varje enskilt företag så den senare användes som estimeringsindex i denna 

studie.  
                                                 
9 MacKinlay (1997) 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc (info (tab hist))) 
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2.2.3 Normal och Abnorm avkastning 
Nästa steg är att beräkna den abnorma avkastningen, vilken visar de effekter som har skett på 

marknaden till följd av eventet. Den abnorma avkastningen, ARit, beräknas genom att subtrahera faktisk 

avkastning med normal avkastning: 

 

ARit = Rit – E (Rit | Xt) 
 

Där Rit står för faktisk avkastning och E (Rit |Xt) står för den normala avkastningen. 13 

 

För att kunna kalkylera den abnorma avkastningen måste den normala avkastningen räknas ut och 

jämföras med ett estimeringsindex. Det finns flera olika modeller att använda sig av då man ska räkna 

den normala avkastningen. Det existerar matematiska modeller såsom the Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) och the Arbitrage Pricing Theory (APT), sedan finns det även statistiska modeller som till 

exempel olika varianter av marknadsmodellen.14 

 

I denna studie har den justerade marknadsmodellen valts, där alfavärdet, ai värderats till noll, och 

betavärdet, Bi till ett. Detta för att tidigare studier har uppvisat att kalkyleringar av alfa- och betavärde 

inte påverkat resultatet i större omfattning. Den justerade marknadsmodellen räknar med att det finns en 

linjär anknytning mellan aktiens och marknadens avkastning. Den matematiska formeln för den 

justerade marknadsmodellen uttrycks enligt nedanstående:  

 

Rit = ai + βi * Rmt + εit 

 

Där Rit avser den faktiska avkastningen för aktien, och Rmt åsyftar marknadens avkastning för period t. 

Alfavärdet, ai, är risken för aktien och är ett komplement till betavärdet, βi som klargör marknadsrisken 

för en aktie. εit utgör det slumpmässiga fel i mätvärdet som antas vara noll. 15 

 

                                                 
13 MacKinlay (1997) 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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För att kunna beräkna den faktiska och normala avkastningen måste avkastningen beräknas dag för dag. 

Detta beräknas enligt nedanstående formel där Pt är börsens stängningskurs dag t, och Pt-1 står för dagen 

innan Pt.16 

 

Rit = (Pt – Pt – 1) / Pt 
 

För att sedan räkna ut medelavkastningen för alla dagar i estimeringsperioden, dvs. den normala 

avkastningen, kan ett aritmetiskt- eller geometriskt medelvärde räknas ut och den senare upprättades i 

denna studie enligt nedanstående formel:17 

 

R = [ (1 + R1) * (1 + R2) * … * (1 + Rt) ](1/t) - 1 
 

2.2.4 Kumulativ Abnorm avkastning, CAR 

En kumulativ abnorm avkastning beräknas för att få en mer översiktlig bild av aktiens avkastning då 

allmänheten får kännedom om eventet. Detta görs för varje dag och sedan summeras samtliga abnorma 

avkastningar i event fönstret och den matematiska formeln uttrycks nedan:18 

 

CARi (t1,t2) = Σ ARit 

 

Detta skall sedan divideras med antalet företag för att få ut den genomsnittliga kumulativa abnorma 

avkastningen, CAAR. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Francis, Taylor (2000) 
17 Ibid. 
18 MacKinlay (1997) 
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3. TEORIKAPITEL 
3.1 Definition av fusion, sammanslagning och förvärv 

3.1.1  Fusion, sammanslagning 
En fusion syftar till att ett företag absorberar ett annat och det förvärvade företaget upphör då att existera 

som en separat affärsenhet. Det är vanligt att det uppköpta företaget är mycket mindre än det 

förvärvande bolaget.19 

 

En sammanslagning är lik en fusion i det att reglerna för dessa två former är densamma, och 

förvärvningen resulterar i föreningar av de båda företagens tillgångar och skulder. Dock bildas ett helt 

nytt företag vid en sammanslagning, Företag A + B bildar Företag C. Företagen vid en sammanslagning 

brukar vanligtvis vara ungefär lika stora. 20 

 

Vid en fusion så absorberas alltså Företag B, vilkas aktier upphör att existera, medan aktieägarna i 

Företag A inte påverkas av fusionen. Dock brukar aktieägarna i Företag B få byta ut dem till aktier i 

Företag A. Vid en sammanslagning kommer aktieägarna i Företag A och B utbyta deras aktier för aktier 

i det nya Företaget C.21 

 

3.1.2 Förvärv av aktier och tillgångar 
Man kan förvärva ett företag genom att köpa andelen röster i ett bolag. Detta kan ske genom ett allmänt 

erbjudande för att köpa målföretaget och då kommer anbudet direkt till firmans aktieägare. Förvärv av 

aktier är oftast ovänliga och används för att kringgå målföretagets ledning, vilka oftast motarbetar 

förvärvet. Motståndet gör att kostnaden av förvärv av aktier blir högre än kostnaden för fusioner.22 

 

Ett företag kan förvärva ett annat genom att köpa alla dess tillgångar och en formell röstning av 

aktieägarna i det säljande företaget krävs. Finansiella analytiker har delat in förvärven i tre grupper: 

 

 

 

                                                 
19 Ross, Westerfield & Jaffe (2005) 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Horisontellt förvärv 

Detta är ett förvärv av företag i samma bransch. Företagen konkurrerar alltså med varandra i deras 

produktmarknad och målet med dessa förvärv är att erhålla skalfördelar och eliminera konkurrens.23 

 

Vertikalt förvärv 

Ett vertikalt förvärv involverar företag i olika steg i produktionsprocessen. Ett flygbolag som förvärvar 

en resebyrå skulle vara ett vertikalt förvärv.24 Dessa förvärv kan bidra till sänkta transaktionskostnader 

mellan förädlingsleden.25 

 

Konglomerat förvärv 

Det förvärvande och det uppköpta företaget är inte relaterade med varandra. Dessa orelaterade förvärv 

kan minska risken av ekonomiska svängningar eftersom de då förvärvar produkter som inte följer 

samma affärscykel. 26 

 

 

3.2 Den effektiva marknadshypotesen 
Eugine F Fama presenterade år 1970 idén om en effektiv marknad där idealet är en marknad som ger 

korrekta signaler för resursfördelning till de konkurrerande investerarna. För att marknaden ska 

betraktas som effektiv ska aktiepriserna återspegla all tillgänglig information som finns på marknaden. 

Detta innebär att aktiepriset reflekterar den allmänna information investerarna har.27 

  

Den effektiva marknadshypotesen handlar alltså om hur effektiv marknaden är på att bearbeta 

information. Det finns dock flera olika grader av information att ta hänsyn till, vilket resulterade i att 

Fama gjorde en uppdelning på tre olika nivåer av marknadseffektivitet; Svag-, semistark- och stark 

form.28 

 

 

                                                 
23 Sevenius (2003) 
24 Ross, Westerfield & Jaffe (2005) 
25 Sevenius (2003) 
26 Lindvall (1991) 
27 Fama (1970) 
28 Ibid. 



14 
 

3.1.1 Svag effektiv marknad 
Vid svag effektivitet finns endast information om tidigare kursrörelser. I denna form finns alltså endast 

historisk information att tillgå och eftersom marknaden omedelbart anpassar sig efter ny information 

som inte är relaterad till någon tidigare period så innebär det att investerare inte kan spå framtida 

prisförändringar. Därmed kan marknadens aktörer aldrig slå marknaden för marknaden föregår dem. 29 

 

3.1.2  Semistark effektiv marknad 
På en semistark effektiv marknad tar man hänsyn till den historiska informationen men även all offentlig 

information. Ny information förändrar aktiepriserna direkt genom marknadens aktörers agerande. Denna 

grad av effektivitet antas vanligen för finansiella marknader och är den form som eventstudie metoden 

utgår ifrån. 30 

 

3.1.3  Stark effektiv marknad 
En stark effektiv marknad tar hänsyn till all information. Förutom historisk och offentlig information så 

återspeglas även insiderinformation i priset, men denna sort av effektivitet förekommer vanligtvis inte.31 

 

 

3.2 Motiv bakom förvärv 
3.2.1 Synergier 

Ett vanligt motiv till förvärv är strävan efter synergieffekter. Synergier uppstår genom att värdet av två 

företag sammanslagna är större än vid värdet av företagen separat. Källorna till dessa synergier är ökade 

intäkter, minskade kostnader, skattevinster och minskad kalkylränta.32 

 

Ökade intäkter 

Företagsuppköp kan öka intäkterna genom förbättrad marknadsföring, strategiska fördelar och 

marknadsmakt. 

 

                                                 
29 Fama (1970) 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ross, Westerfield & Jaffe (2005) 
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Förbättringarna i marknadsföringen kan skapa större rörelseintäkter vilket kan göras genom till exempel 

tidigare ineffektiv reklam och en obalanserad produktmix. Vissa förvärv kan ge strategiska fördelar 

vilket skapar en större konkurrenskraft. Ett företag kan även förvärva ett annat för att minska 

konkurrensen och om det händer så kan monopolfördelar uppstå. Dock ger inte fusioner som reducerar 

konkurrens samhälleliga fördelar och dessa kan då komma att ifrågasättas och stoppas.33 

 

Minskade kostnader 

Ett starkt incitament till fusion kan vara antagandet att sammanslagna företag opereras mer effektivt. 

Denna effektivitet kan skapas genom stordriftsfördelar, vertikal integrering, teknologisk överföring och 

utbytt ledning. 

 

Stordriftsfördelar kan uppstå då den vanliga produktionskostnaden minskar medan produktionsnivån 

ökar . Denna fördel är typisk för vertikala fusioner och huvudsyftet med dessa förvärv är att göra 

samordningen av nära relaterade verksamheter lättare, och även underlätta teknologiöverföringen. Vissa 

företag behöver andra bolag för att kunna använda de existerande resurserna på ett bättre sätt, och 

genom en utbytt ledning kan företag få större värde. Vissa etablerade chefer förstår inte syftet med 

förändring och genom att eliminera den ineffektiva ledningen så kan kostnaderna minska.34 

 

Skattevinster 

De skattemässiga fördelar som kan uppstå vid förvärv är skattemässiga nettorörelseförluster och 

oanvänd skuldkapacitet.  

 

Om företag fusioneras kan de betala mindre skatt vid potentiell skatteförlust och då kan dem dra fördel 

av dessa skattemässiga förluster. Dock behöver företagen beskattningsbara vinster för att kunna få dessa 

fördelar. Förvärvande företag kan ibland öka skuldsättningsgraden efter fusionen och skapa ytterligare 

skalfördelar och värde då diversifiering inträffar eftersom kostnaden för betalningssvårigheterna kan bli 

mindre för de fusionerade företagen.35 

 

 

 

                                                 
33 Ross, Westerfield & Jaffe (2005) 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Minskad kalkylränta 

Kalkylräntan som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital kan minska när två företag fusioneras 

eftersom de till exempel kan minska antalet anläggningar.36 

 

3.2.2 Ledningsrelaterade motiv 
Agentteorin 

Inom den så kallade agentteorin kan man kalla ledningen för agenter och aktieägarna för principaler. 

Principalerna måste få agenterna att agera efter deras önskemål vilket kan vara svårt om deras intressen 

kolliderar. Enligt detta synsätt så agerar ledningen i dess egna intressen och vill enbart maximera deras 

förmåner. Detta kan göras genom att utöka företagets tillväxt vilket på kort sikt missgynnar 

principalerna, det förvärvande företagets aktieägare.37 

 

Hybris 

En del motiv baseras på ledningens övermod, så kallad hybris, vilka överskattar synergieffekterna som 

ett förvärv skulle kunna leda till. De betalar alltså mer för målföretaget än vad den är värd. Detta 

resulterar i en ökning i målföretagets börsvärde och en minskning i uppköparens.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ross, Westerfield & Jaffe (2005) 
37 Berk & DeMarzo (2007) 
38 Goergen & Renneboog (2004) 
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4 EMPIRISKA RESULTAT 
4.1 Övergripande bild 

I diagrammet nedan visas den aggregerade kumulativa abnorma avkastningen för samtliga uppköpta 

företag vid annonseringen av buden, dock uteslöts fyra företag ur undersökningen vilket förklaras 

närmre senare. Samtliga siffror visas i procent. 

 

 
Diagrammet visar att den kumulativa genomsnittliga överavkastningen uppgår till ungefär 15 procent 

under publiceringsdagen, T = 0. 
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4.2 Jämförelse mellan förvärv i låg- och högkonjunktur 
I nedanstående tabell ser man att företagen Teleca och Wayfinder hade extrema värden så de uteslöts ur 

uträkningarna då de gav en missvisande bild. Vidare hade företagen Bostad AB Drott och Carl Lamm 

Holding otillräcklig data så dem kunde följaktligen inte ingå i beräkningarna då ett rättvisande resultat 

inte skulle kunna uppnås. I tabellen redovisas samtliga företags abnorma avkastning och även den 

kumulativa abnorma avkastningen, CAR för företagsuppköp i låg- och högkonjunktur. 
 

Företag T = -4 T = -3 T = -2 T = -1 T = 0 T = 1 T = 2 T = 3 T = 4  

Telelogic 11,58 13,84 14,66 15,94 15,82 15,23 14,64 14,99 14,87 

Gant Company 0,96 2,75 3,69 2,73 28,46 26,31 25,93 26,19 25,64 

Boss Media 0,44 5,72 6,48 8,55 31,3 37,2 33,23 33,8 32,34 

Teleca 31 57,93 89,86 119,13 160,76 185,09 209,42 233,43 257,45 

Wayfinder 7,52 2,69 13,46 27,66 100,28 103,59 106,89 109,33 111,77 

Zodiak Television – 96 0,13 – 0,48 1,27 25,57 26,15 26,98 27,05 27,12 

Scania – 0,78 – 3,78 – 5,14 – 3,11 – 2,53 – 1,23 0,43 – 0,09 0,48 

Hemtex – 6,73 – 2,43 6,61 4,54 9,11 10,58 10,91 10,86 11,19 

Affärsstrategerna 0 0 0 – 2,22 10,68 8,71 9,36 9,36 8,7 

SUMMA – 52,01 76,85 129,14 174,49 379,45 411,63 437,79 464,92 489,56 
CAR 
Lågkonjunktur – 12,9329 2,318571 

3,68857
1 3,957143 

16,9157
1 

17,5642
9 

17,3542
9 

17,4514
3 

17,1914
3 

Assidomän 2,4 0,56 – 1,49 – 1,7 – 0,19 – 0,38 0,19 – 0,19 0,19 

IMS Data – 0,75 – 2,75 10,45 – 15,53 27,59 28,89 29,41 29,93 31,23 

Sapa – 0,04 – 0,08 – 0,12 – 1,32 – 0,22 – 0,26 – 0,3 – 0,34 – 0,38 

Epsilon – 8,33 – 1,47 1,67 – 1,27 23,07 24,76 25,52 26,75 27,51 
Europolitan 
Vodafone – 0,2 – 0,18 0,27 0,07 1,8 1,82 1,84 2,07 1,88 

Realia 1,09 – 0,43 0,34 1,75 20,03 20,15 20,27 19,33 20,76 
Fastighets AB 
Tornet – 0,73 – 2,07 – 2,24 – 0,17 8,36 7,42 7,51 6,56 6,39 

Pandox 0,52 – 0,36 – 0,77 – 1,18 – 1,59 – 1,5 – 1,91 – 2,32 – 2,73 

Finnveden 0,26 1,89 4,82 3,28 30,12 31,37 31,3 31,56 31,49 

SUMMA – 5,78 – 4,89 12,93 – 16,07 108,97 112,27 113,83 113,35 116,34 
CAR 
Högkonjunktur – 0,64222 

– 
0,54333 

1,43666
7 

– 
1,78556 

12,1077
8 

12,4744
4 

12,6477
8 

12,5944
4 

12,9266
7 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

I figuren nedan åskådliggörs den kumulativa abnorma avkastningen, CAR där företag som förvärvades i 

låg- samt högkonjunktur konkretiseras.  

 

 
Diagrammet visar att företagen som förvärvades under lågkonjunkturen har en kumulativ abnorm 

avkastning på 17 procent under publiceringsdagen, T = 0, medan de företag som köptes upp under 

högkonjunkturen hade en 12 procentig abnorm avkastning.  
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4.3 Jämförelse mellan branscher 
Företagen är indelade i tre olika branscher vilka är finansbolag, kommunikationsbolag och övriga bolag. 

 

Finansbolagen 

I nedanstående tabell uppvisas finansbolagens abnorma avkastning. Det fanns bara ett företag inom 

finansbranschen i undersökningens urvalsgrupp som köptes upp under lågkonjunkturen. Detta kan ge en 

skev bild av den abnorma avkastningen för finanssektorn. 

 

Finansbolag T = -4 T = -3 T = -2 T = -1 T = 0 T = 1 T = 2 T = 3 T = 4  

Affärsstrategerna 0 0 0 – 2,22 10,68 8,71 9,36 9,36 8,7 

Realia 1,09 – 0,43 0,34 1,75 20,03 20,15 20,27 19,33 20,76 

Fastighets AB Tornet – 0,73 – 2,07 – 2,24 – 0,17 8,36 7,42 7,51 6,56 6,39 

Pandox 0,52 – 0,36 – 0,77 – 1,18 – 1,59 – 1,5 – 1,91 – 2,32 – 2,73 

SUMMA 0,88 – 2,86 – 2,67 0,4 26,8 26,07 25,87 23,57 24,42 

CAR Högkonjunktur 0,293333 – 0,95333 – 0,89 0,133333 8,933333 8,69 8,623333 7,856667 8,14 
 

 

I diagrammet nedan återspeglas finansbolagens kumulativa abnorma avkastning vilket uppgår till 

ungefär 10 procent under dagen för publikation av uppköpsbuden. 

 

 
Diagrammet åskådliggör att företagen i både låg- och högkonjunktur har liknande abnorm kumulativ 

avkastning, dock kan detta som tidigare sagts bero på att endast ett finansbolag som köptes upp under 

lågkonjunkturen inkluderades i undersökningen. 
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Kommunikationsbolagen 

I följande uppställning redovisas kommunikationsbolagens abnorma avkastning, samt den kumulativa 

abnorma avkastningen, CAR för kommunikationsbolagen i låg- och högkonjunktur. 

 

Kommunikationsbolag T = -4 T = -3 T = -2 T = -1 T = 0 T = 1 T = 2 T = 3 T = 4  

Telelogic 11,58 13,84 14,66 15,94 15,82 15,23 14,64 14,99 14,87 

Boss media 0,44 5,72 6,48 8,55 31,3 37,2 33,23 33,8 32,34 

Zodiak television – 96 0,13 – 0,48 1,27 25,57 26,15 26,98 27,05 27,12 

SUMMA – 83,98 19,69 20,66 25,76 72,69 78,58 74,85 75,84 74,33 

CAR Lågkonjunktur – 27,9933 6,563333 6,886667 8,586667 24,23 26,19333 24,95 25,28 24,77667 

IMS data – 0,75 – 2,75 10,45 – 15,53 27,59 28,89 29,41 29,93 31,23 

Epsilon – 8,33 – 1,47 1,67 – 1,27 23,07 24,76 25,52 26,75 27,51 

Europolitan vodafone – 0,2 – 0,18 0,27 0,07 1,8 1,82 1,84 2,07 1,88 

SUMMA – 9,28 – 4,4 12,39 – 16,73 52,46 55,47 56,77 58,75 60,62 

CAR Högkonjunktur – 3,09333 – 1,46667 4,13 – 5,57667 17,48667 18,49 18,92333 19,58333 20,20667 
 

 

Nedan visas den kumulativa abnorma avkastningen, CAR i samband med budnyheten för företag inom 

kommunikationssektorn. 

  

 
Kommunikationsbolagen i undersökningen har en kumulativ abnorm avkastning som uppgår till ungefär 

24 procent vid annonseringsdagen under lågkonjunkturen. Vid högkonjunkturen var den kumulativa 

abnorma avkastningen ungefär 18 procent. Man kan även se att läckage av information uppstått för 

företagen som köptes upp under lågkonjunkturen. 
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Övriga bolag 

I nedanstående sifferöversikt uppvisas de övriga bolagen som undersöktes vilka är klädkedjor, skogs- 

och fordonsindustrier.  

Övriga bolag T = -4 T = -3 T = -2 T = -1 T = 0 T = 1 T = 2 T = 3 T = 4  

Gant Company 0,96 2,75 3,69 2,73 28,46 26,31 25,93 26,19 25,64 

Scania – 0,78 – 3,78 – 5,14 – 3,11 – 2,53 – 1,23 0,43 – 0,09 0,48 

Hemtex – 6,73 – 2,43 6,61 4,54 9,11 10,58 10,91 10,86 11,19 

SUMMA – 6,55 – 3,46 5,16 4,16 35,04 35,66 37,27 36,96 37,31 

CAR Lågkonjunktur – 2,18333 – 1,15333 1,72 1,386667 11,68 11,88667 12,42333 12,32 12,43667 

Assidomän 2,4 0,56 – 1,49 – 1,7 – 0,19 – 0,38 0,19 – 0,19 0,19 

Sapa – 0,04 – 0,08 – 0,12 – 1,32 – 0,22 – 0,26 – 0,3 – 0,34 – 0,38 

Finnveden 0,26 1,89 4,82 3,28 30,12 31,37 31,3 31,56 31,49 

SUMMA 2,62 2,37 3,21 0,26 29,71 30,73 31,19 31,03 31,3 

CAR Högkonjunktur 0,873333 0,79 1,07 0,086667 9,903333 10,24333 10,39667 10,34333 10,43333 
 

 

Figuren illustrerar de övriga bolagen. Den kumulativa abnorma avkastningen ligger över 10 procent 

under publikationsdagen för uppköpsbuden av dessa bolag. 

 

 
Diagrammet förtydligar att företagen har liknande abnorm kumulativ avkastning med enbart två 

procentenheters skillnad mellan uppköp som sker i låg- och högkonjunktur. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATS 
5.1 Analys och tolkning av empiriska resultat 

5.1.1 Överskådlig bild 
Det första diagrammet tydliggör att den aggregerade kumulativa avkastningen för företagen under 

publiceringen av uppköpsbuden är ungefär 15 procent. Detta resultat ligger i linje med tidigare studier 

som uppvisat en aggregerad kumulativ avkastning på omkring 20 procent. I detta arbete ligger dock den 

kumulativa avkastningen ungefär fem procentenheter lägre och detta kan bero på att urvalet av företagen 

varit litet då endast 16 företag analyserats på grund av att två företag hade för lite data tillgänglig och 

två andra företag uppvisade extremvärden vilket ledde till att dessa uteslöts ur undersökningen.  

 

5.1.2 Jämförelse mellan förvärv i låg- och högkonjunktur 
Företagen som köptes upp under lågkonjunkturen år 2007-2009 visade en kumulativ abnorm avkastning 

på ungefär 17 procent. Under högkonjunkturen år 2001-2004 visade de förvärvade företagen en 

kumulativ abnorm avkastning på ca 12 procent. 

 

Under lågkonjunkturer är fördelen för det uppköpande företaget att målföretaget kan förvärvas till ett 

lägre pris. Om det finns fler tänkbara uppköpare så kan ett företag med bättre förutsättningar för att 

alstra synergier vinna upphandlingen och detta är en stor fördel då synergieffekten skapar ett mervärde 

för företagen såsom ökade intäkter och minskade kostnader. Det finns med andra ord många fördelar 

med att köpa upp företag under lågkonjunkturer. Dock skulle det kunna vara så att lycksökare ser en 

möjlighet att göra ett klipp under lågkonjunkturer vilket blir till nackdel för målföretaget men detta kan 

även vara en räddning om målföretaget ligger finansiellt illa till.39 

 

Vid förvärv under en högkonjunktur är fördelen för målföretaget att premien blir högre än vid en 

lågkonjunktur. Det är även möjligt att med lägre grad av osäkerhet få fart på sin försäljning under det 

nya ägandet.40 

 

Anledningen till varför den abnorma avkastningen är relativt hög i lågkonjunktur kan alltså förklaras 

genom att försäljning under lågkonjunkturer normalt sett går trögt och därför kan ett målföretag erhållas 

till ett lägre pris under denna period. När sedan konjunkturen svänger, blir hävstången kraftig, menar 

                                                 
39 Axelsson uppger (personlig kommunikation, 17 december, 2010) 
40 Ibid. 
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Axelsson. Konjunktursvängningen kan med andra ord medföra avsevärda förändringar i värdet på 

företaget. 

 

Nedanstående bild ska förklara denna hävstångseffekt. Den stora cirkeln representerar marknaden i 

högkonjunktur och den lilla cirkeln företräder marknaden i lågkonjunktur. Den inre tårtbiten är den del 

av marknaden som det uppköpande företaget har i en lågkonjunktur. När ett företag köper upp ett annat 

till ett relativt lågt pris skapar den eventuella synergin ett mervärde för företaget vilket illustreras nedan. 

Om företaget ökar sitt värde med till exempel marknadsandelar, med den nya svarta inre tårtbiten under 

lågkonjunkturen, blir det en hävstångseffekt när högkonjunkturen sedan kommer och denna 

förstärkningseffekt gör då att företaget får hela svarta tårtbiten.  

 

 
Figur hämtad från webb-tv, dock med små förändringar. 41 

 

5.1.3 Jämförelse mellan branscher 
Bolagen inom kommunikationssektorn som köptes upp under lågkonjunkturen hade en kumulativ 

abnorm avkastning på 25 procent medan företagen som köptes upp under högkonjunkturen hade en 

kumulativ abnorm avkastning på 18 procent. Denna tendens, att företag som köps upp under 

lågkonjunktur har högre kumulativ abnorm avkastning än företag som köps upp under högkonjunktur, 

                                                 
41 Anders Andersson, 20 oktober 2009 
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uppvisades väldigt svagt inom finans- och de övriga bolagens sektorer. I dessa branscher var skillnaden i 

den kumulativa abnorma avkastningen minimal, med enbart två procentenheter, och den kumulativa 

abnorma avkastningen låg endast på tio procent. 

 

Som tidigare sagts så gav finansbolagens resultat en skev bild då enbart ett företag undersöktes i 

lågkonjunkturen, dock hade de övriga bolagens kumulativa abnorma avkastning liknande resultat. Detta 

kan bero på att börskursen vilar på aktiers utbud respektive efterfråga, samt marknadens investerares 

ageranden. Dessa investerares förutsägelser och handlande är avgörande för hur aktiepriset värderas och 

utvecklas. Upp- och nedgångar i konjunkturen är en orsak till hur stor efterfrågan blir på ett företags 

produkter och har därför stor påverkan på ett företags aktier. Detta innebär att investerare verkar ha en 

benägenhet att satsa mer på kommunikationsbolag än på klädkedjor, skogs- och fordonsindustrier, och 

det intressanta är att många investerare verkar ha ett större förtroende för kommunikationsbolagen under 

lågkonjunkturer och vågar därför satsa på dessa företag. Sedan uppvisades även läckage av information i 

lågkonjunktur för kommunikationsbolagen, detta kan öka investerarnas villighet att satsa på dessa 

företag då de vill försöka slå marknaden. Målföretagets börsvärde ökar om ledningen överskattar 

synergieffekterna vilket kan vara ett annat tänkbart resonemang till varför den kumulativa abnorma 

avkastningen var relativt hög. Målföretagets ledning har då så kallad hybris.  

 

 

5.2 Slutsatser 
För att kunna summera resultaten så presenteras de övergripande slutsatserna nedan genom att direkt 

svara på de två delfrågor som tidigare formulerats. 

 

1. Påverkar samhällets ekonomiska situation aktiepriset vid tidpunkten då företagen 

förvärvades? 

Studien resulterade i att den kumulativa abnorma avkastningen är högre för företag som köptes upp 

under lågkonjunkturen år 2007-2009 än under högkonjunkturen 2001-2004. Detta kan bero på att vid 

lågkonjunkturer kan man köpa upp företag till ett lägre pris och när sedan konjunkturen svänger 

leder det till en hävstångseffekt. 
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2. Finns det en skillnad i aktiepriset vid tidpunkten då företagen förvärvades beroende på de 

uppköpta företagens branschtillhörighet? 

Kommunikationsföretagen i undersökningen uppvisade en högre kumulativa abnorm avkastning än 

de övriga bolagen. En tänkbar förklaring till detta resultat kan vara att investerarna har större 

förtroende till kommunikationsbolagen vilket gör att den kumulativa abnorma avkastningen växer 

när spekulationerna ökar. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
6.1 Reflektion och kritisk utvärdering 

Vid insamlandet av data, sköttes allt med stor försiktighet när siffror från analyssystemet SIX Trust 

skulle överföras manuellt till kalkylprogrammet Excel där uträkningarna skulle ske. Förutom att stor 

uppmärksamhet fattades vid överföringen av data, var det viktigt att alla formler användes på ett korrekt 

sätt. Detta kontrollerades genom att undersöka många andra uppsatser som använt eventstudiemetoden 

som tillvägagångssätt. För att studien skall kunna vara reliabel måste även intervjun skötas på ett riktigt 

sätt så inga missförstånd uppfattats, och detta uppnåddes genom att noggrannhet togs då uppsatsens 

syfte förklarades samt att diagrammen uppvisades och därmed kunde inte frågorna misstolkas.  

 

Det uppstod bortfall på totalt fyra företag. Två av dessa företag hade för lite data tillgänglig och skulle 

omöjligt kunna ge ett rättvisande resultat om de fått ingå i uträkningarna. De två andra företagen 

uppvisade extremvärden och efter grundliga överväganden beslöts att även dessa två bolag skulle 

uteslutas ur kalkylerna då ett vilseledande resultat skulle uppkomma. Dessa bortfall kan minska 

reliabiliteten då urvalet av företagen blir mindre, dock ger företagens avlägsnande en större fördel för 

uppsatsen i helhet då resultatet inte blir vilseledande vilket det skulle bli om extremvärdena fått ingå. 

 

En viktig fråga är om studien undersökt det den avsett att mäta. Eventstudier används ofta vid 

forskningsfrågor som har denna studiens karaktär och var därför det självklara valet vid val av strategi 

vilket kan öka validiteten. 

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Nya tänkvärda forskningsområden uppstod under studiens gång. Det hade varit intressant att till 

exempel bredda studien, fler variabler kunde innefattats i arbetet såsom storleken på företagen.  Det 

hade även varit fascinerande att se hur stor skillnaden är på budpremier i låg- och högkonjunktur, och 

för att göra studien mer pålitlig skulle man kunna inkludera fler företag.  
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8 BILAGOR 
Bilaga 1: Uppköpsbuden 
 

Datum: Uppköpt företag: Branschindelning:   

2001-10-10 Assidomän   Övriga 

2002-02-18 IMS Data  Kommunikation  

2002-08-01 Sapa  Övriga  

2003-01-09 Epsilon  Kommunikation  

2003-02-05 Europolitan Vodafone Kommunikation   

2003-03-12 Realia  Finans  

2003-10-20 Fastighets AB Tornet Finans 

2003-11-21 Pandox   Finans 

2004-05-29  Bostad AB Drott Finans, Otillräcklig data (från 6/5-2004) 

2004-11-15 Finnveden  Övriga  

    

2007-06-11 Telelogic   Kommunikation 

2007-12-11 Gant Company Övriga   

2008-02-01  Boss Media  Kommunikation 

2008-05-26 Zodiak Television Kommunikation   

2008-10-31  Teleca  Kommunikation 

2008-12-09  Wayfinder  Kommunikation  

2009-01-19  Scania  Övriga  

2009-04-17 Carl Lamm Holding  Kommunikation, Otillräcklig data (t.o.m. 15/8-2008) 

 2009-04-29  Hemtex  Övriga 

2009-10-01  Affärsstrategerna Finans   
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med uppköp vid en låg- respektive högkonjunktur? Ur 

uppköparens samt målföretagets perspektiv. 

 

2. Vad skulle tänkbara förklaringar kunna vara till att förvärven vid lågkonjunkturer haft en högre 

abnorm avkastning än vid högkonjunkturer?  

 

3. Vad skulle tänkbara förklaringar kunna vara till varför kommunikationsbolagens abnorma 

avkastning är högre än finans- och de övriga bolagens? 

 

4. Vad skulle tänkbara förklaringar kunna vara till varför skillnaden/gapet på uppköpen i låg- och 

högkonjunktur är större än vid de övriga bolagens?  

 

5. Övriga kommentarer 

 

 


