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Titel Företagsförvärvens påverkan på aktiekursutvecklingen 

– En eventstudie om hur förvärvsmetoden påverkar aktiekursen 

Kurs   Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare  Rabi Aho & Daniel Aho 

Handledare  Cheick Wagué 

Syfte  Syftet med studien är undersöka hur förvärvsmetoden påverkar de 

uppköpande företagens abnormala avkastning på kort sikt, samt 

utröna huruvida företagens branschtillhörighet har en betydelse för 

reaktionen. 

Teori I studien tillämpas tre teorier och flertalet tidigare forskningar som 

är av relevans för studien. De teorier som nyttjas är olika former av 

förvärv, effektiva marknadshypotesen och signalteorin  

Metod Denna studie utförs av en kvantitativ och komparativ ansats med 

hjälp av en eventstudie där 64 företagsförvärv observerats. 

Förvärven är uppdelade på 4 olika branscher och fördelade inom 

tillvägagångssätten aktie- och inkråmsförvärv. Dessa förvärv har 

undersökts under en elvadagarsperiod, fem dagar innan till och 

med fem dagar efter offentliggörandet. Den insamlade 

sekundärdata som bearbetats har erhållits från Nasdaq OMX, 

Google Finance och databasen Zephyr. 

Slutsats Resultaten enligt denna studie förmedlar om att ett inkråmsförvärv 

är att föredra i jämförelse med aktieförvärv, detta med undantag 

för företag i sällanköpsvarubranschen som gynnas av ett 

aktieförvärv. Det går även att urskilja hur hälsovårdsbranschen är 

den bransch som gynnas mest vid offentliggörande av 

företagsförvärv, sett till den abnormala avkastningen. 

Nyckelord Företagsförvärv, abnormal avkastning, kumulativ abnormal 

avkastning, eventstudie, effektiva marknadshypotesen, signalteorin 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title  Corporate acquisitions impact on the share price development 

 – An event study of how the acquisition method affects the share

 price 

Course Bachelor Thesis in Business Administration 

Authors Rabi Aho & Daniel Aho 

Tutor Cheick Wagué 

Purpose   The purpose of the study is to examine how the acquisition method 

affects the purchasing companies’ abnormal returns in the short 

term, and to ascertain whether the companies’ industry affiliation 

has an impact on the reaction. 

 

Theory   The study applied three theories and a number of previous 

researches that are of significance to the study. Theories used are 

different forms of acquisitions, the efficient market hypothesis and 

the signal theory. 

 

Method   This study was made by a quantitative and comparative approach 

using an event study where 64 acquisitions were observed. The 

acquisitions were divided into four different industries and 

distributed in the approaches of share- and asset acquisitions. 

These acquisitions have been observed during an eleven-day 

period, five days before to five days after publication. The 

collected secondary processed data has been collected from 

Nasdaq OMX, Google Finance and the database Zephyr. 
 

Conclusion The results according to this study conveys that an acquisition of 

asset is preferable in comparison with the acquisition of shares, 

except for companies in the consumer discretionary sector as seen 

benefits from an acquisition of shares. It is possible to discern how 

the healthcare sector is the one that benefits most in the publication 

of an acquisition, in terms of the abnormal returns. 

Keywords Acquisition, abnormal return, cumulative abnormal return, event 

study, efficient market hypothesis, signal theory   



Begreppslista 

 
Abnormal avkastning - den avkastning där den verkliga skiljer sig från den förväntade 

avkastningen, kommer under studiens gång att betecknas som AR. 

 

Arbitrage - betecknar när exempelvis något köps in från en marknad och säljs dyrare vidare i 

en annan marknad, då uppstår arbitragevinster.  

 

Eventfönster - hänvisar till den tidsperiod som eventet ämnar undersöka. 

 

Företagsförvärv - när ett företag köper eller slår sig ihop med ett annat företag. 

 

Förväntad avkastning - den avkastning som det förväntas resulteras i för dagen X. 

 

Kumulativ abnormal avkastning - är den totala kombinerade summan av AR, kommer 

under studiens gång att betecknas som CAR. 

 

Offentliggörande av förvärv - när ett företag kommer ut i ett offentligt uttalande om att ett 

förvärv kommer ske. 

 

Verklig avkastning - den avkastning som det faktiskt resulterar i för dagen X. 
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1. Inledning 
Inledningsvis behandlas bakgrund kring valet av ämne som fortlöper med en 

problembakgrund. I kapitlet presenteras det vidare för undersökningens frågeställning och 

syfte. I sista skedet av inledningskapitlet redogörs för vilka avgränsningar som valts för 

undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 
Det går att konstatera att långt ifrån samtliga företagsförvärv är framgångsrika. I själva verket 

leder de flesta förvärv till minskade värden (Ross, Westerfield & Jaffe 2012, s. 909). 2000-

talet har präglats av stora förvärv och för ledningen i storföretag spenderas mycket tid på att 

antingen söka efter företag att förvärva eller att oroa sig för om ett annat företag kommer 

förvärva ens eget (Brealey & Myers 2003, s. 929). 

 

1.1.1 Historia 
Det brukar talas om att fusioner och förvärv kommer i vågor, så kallade ”merger waves”. 

Hittills har den globala världsekonomin bevittnat sex sådana vågor, där den allra första ägde 

rum mellan åren 1890 - 1903 och den andra kom tätt efter vid 1920-talet (Brealey & Myers 

2003, s. 953). Det som var karakteristiskt för den första förvärvsvågen var att amerikanska 

företag, genom horisontella integrationer, försökte monopolisera sina respektive branscher. 

Den amerikanska regeringen reagerade då genom att stifta lagar som tvingade företag att ta 

hänsyn till konkurrensen vilket gjorde att företagen fick det svårare att få monopol på 

marknaden. Detta ledde i sin tur till att företag istället började använda sig av vertikala 

integrationer, där företag exempelvis köpte upp sina underleverantörer för att kontrollera så 

mycket som möjligt av sina distributionskanaler (Ferris & Petitt, 2013). 

 

Den senaste förvärvsvågen, som inträffade mellan åren 2003 - 2007, var av karaktären 

gränsöverskridande förvärv. Man ansåg alltså att det bästa alternativet, ur ett ekonomiskt 

perspektiv, var att köpa upp utländska företag för att snabbt markera sin närvaro globalt och 

expandera internationellt (Ferris & Petitt, 2013). 

 

Tidningen The Atlantic (2016), som intervjuat experter inom området, hävdar nu att 

ekonomin mycket väl kan befinna sig mitt i en sjunde förvärvsvåg. Efter att ha analyserat data 

från Thomson Reuters så menar man att år 2015 var ett väldigt aktivt år som sticker ut ur 

mängden, framförallt sett till antalet ”mega-deals”, som betecknar förvärv vilka överstiger 

fem miljarder dollar. Experterna som intervjuats, vilka bland annat representerar 

investmentbanken Goldman Sachs och revisionsbyrån Deloitte, menar att framtiden är högst 

oviss. De hävdar att om förvärven och fusionerna fortsätter i samma takt och omfattning 

under 2016 som det föregående året, så kan den sjunde förvärvsvågen befästas (The Atlantic, 

2016). 

 

1.1.2 Förvärvsmotiv  
Motiven bakom ett företagsförvärv kan variera, Brealey, Myers och Marcus (2001, ss. 572-

575) nämner och beskriver de fyra mest framstående motiven; stordriftsfördelar, vertikal 

integration, kompletterande resurser och synergieffekter. 
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 Stordriftsfördelar innebär att styckkostnaderna minskas då förvärvet oftast leder 

till större produktionsvolymer. Detta gör att företag i slutändan kan sänka sina 

priser eller ta ut högre vinster. 

 Vertikal integration syftar till att man vill få så mycket kontroll som möjligt över 

sin produktionsprocess, detta genom att man till exempel köper upp företagets 

leverantör. 

 Kompletterande resurser betyder att två företag kan erbjuda varandra något som 

saknas för bägge företagens framgång. Till exempel ett litet företag kan ha en unik 

produkt men saknar de medel som krävs för att producera och marknadsföra den i 

stor skala, medan ett större företag saknar den unika produkten men har det som 

saknas hos det lilla företaget. 

 Synergieffekter är när företag är ute efter att effektivisera sin tillväxt, lönsamhet 

och sina kostnader. Detta är även det vanligaste motivet bakom företagsförvärv. 

 

1.1.3 Tre förvärvstyper 
Det finns olika typer av företagsförvärv, de tre mest framstående är (1) sammanslagning och 

konsolidering, (2) aktieförvärv samt (3) inkråmsförvärv. Sammanslagning och konsolidering 

använder sig av samma princip och räknas då ihop som ett tillvägagångssätt (Ross, 

Westerfield & Jaffe 2012, s. 885). 

 

En sammanslagning innebär att två företag går samman men där det förvärvade företaget 

upphör att existera medan dess resurser och tillgångar går över till det uppköpande företaget. 

Konsolidering utgår från en liknande princip där skillnaden uppstår på så sätt att företagen 

som deltar i sammanslagningen tillsammans bildar ett helt nytt företag. Här upphör alltså de 

två tidigare företagen att existera (Brealey & Myers 2003, s. 944). 

 

Det som kännetecknar ett aktieförvärv är att aktierna inom ett företag köps upp, här kan 

företagets aktieägare till det uppköpta företaget acceptera budet helt utan ledningens 

medgivande. Buden inom dessa sorters förvärv kan erbjudas genom offentliga utsäganden. 

Det förvärvade företagets aktieägare försöker här pressa upp priset på aktierna till den grad att 

de överstiger värdet på tillgångarna inom företaget (Ross, Westerfield & Jaffe 2012, s. 886). 

När ett aktieförvärv utförs så inkluderas det förvärvade bolagets skyldigheter och rättigheter i 

full omfattning. Detta medför en viss risk för förvärvaren då det kan uppkomma dolda 

förbindelser som förvärvaren kan stå till svars för efter uppköpet. Det är därför ytterst 

angeläget för förvärvaren att kontrollera det uppköpta företagets redovisning, eller att 

förvärvet medför vissa försäkringar utlovade från de förvärvade (KPMG, 2016). 

 

Ett inkråmsförvärv inträffar när ett företag köper upp ett annat genom att förvärva dess 

skulder och tillgångar. Efter dessa förvärv är det inte alltid så att det uppköpta företaget 

upphör, då det kan finnas fysiskt material som efterlämnas som så kallade “skal”. Vid dessa 

typer av företagsförvärv krävs dock en omröstning av aktieägarna till det uppköpta företaget 

(Ross, Westerfield & Jaffe 2012, s. 886). Till skillnad från aktieförvärv så har man som 

förvärvare vid inkråmsförvärv inga skyldigheter till det som inträffat innan förvärvet ägt rum, 

exempelvis skatteskulder. Ett inkråmsförvärv är dock mer komplext än så. Vid dessa förvärv 

så behöver man komma överrens med säljarens sida om exakt vad och vilka tillgångar som 

ska inkluderas i affären. Man måste alltså som köpare noggrant kontrollera så att man inte 

lämnar något av värde utanför vid förvärvstillfället, speciellt då säljaren har möjlighet att 

behålla delar av bolaget (KPMG, 2016). 
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1.2 Problembakgrund 
Det har i tidigare studier tagits upp rättmätiga resonemang kring förslag till vidare forskning, 

där författare menar att resultaten hade avvikit om företag använt sig av ett annat 

tillvägagångsätt vid förvärvet. Det är av denna anledning det bedöms vara fascinerande att 

undersöka tillvägagångssättens relevans. Intressant är även, utifrån de köpande företagens 

perspektiv, att undersöka om ett tillvägagångssätt är mer välgörande för aktiekursen än ett 

annat. 

 

Tidigare forskning som undersökt hur aktiekursen reagerar vid offentliggörande av förvärv 

har visat att aktien allt som oftast tenderar att sjunka (Andrade, Mitchell & Stafford, 2001). 

Detta intygar även Denis och Yost (2002) som menar att aktieägarna i det förvärvande 

företaget påverkas negativt vid ett företagsförvärv. Det finns även studier som hävdar 

motsatsen, att aktiekursen stiger vid förvärvets offentliggörande. Rosen (2006) återger i sin 

forskning att det finns kopplingar mellan förvärv när de sker tätt efter varandra. Han menar att 

när aktiemarknaden reagerar positivt på offentliggörandet av ett förvärv, så leder detta oftast 

till att det positiva inslaget fortsätter vid andra förvärv som inträffar nära i tiden vilket 

resulterar i en kedja av positiva reaktioner. 

 

Genom att se till olika variabler vid ett företagsförvärv görs det möjligt att tolka 

kursutvecklingen för det uppköpande företaget. Den variabel som denna studie väljer att 

fokusera på är uppköpets typ av finansieringsmedel, då det sedan tidigare i studier fastställts 

vara av yttersta relevans för det uppköpande företagets kursutveckling. Tidigare nämnda 

forskarna, Andrade, Mitchell och Stafford (2001), menar i sin studie att aktieförvärven var de 

typer av förvärv som utmärktes mest för sina negativa effekter på aktiekursen, i jämförelse 

med andra typer av finansieringsmedel. Frågan man kan ställa sig är varför företag fortsätter 

genomföra förvärv genom att köpa upp målföretagets aktier, trots att det sedan tidigare 

bevisats vara stor risk för bakslag på aktiekursen vid offentliggörande. Myers och Majluf 

(1984) påpekar att en av anledningarna kan vara att man som köpare vill överta målföretaget i 

dess fulla form för att komma över allt som är värdeökande, exempelvis goodwill. Vidare 

redogör de för att andra typer av finansieringsmedel är att föredra för det uppköpande 

företaget, då aktieförvärv anses vara den finansieringsform som oftast är mest skadlig för 

aktiekursen vid offentliggörande (Myers & Majluf, 1984). 

Andra studier har även kommit fram till att företagens branschtillhörighet har en tydlig 

påverkan på företagens avkastning. I Altman och Schwartz undersökning från år 1973, där 

man bland annat undersökt aktiekursens volatilitet i olika industrigrupper, nämner man i 

slutsatsen betydelsen av att kategorisera företag i olika branscher när man ska analysera 

aktiekursens rörelser. Därför är det intressant att undersöka kombinationen av 

tillvägagångssättet och branschtillhörigheter samt se hur de samverkar. 

Branscherna som man i denna studie valt ut för undersökning är; finans, industri, hälsovård 

och sällanköpsvaror. De två förvärvtyperna som ska undersökas, aktie- och inkråmsförvärv, 

valdes då dessa är två vanligt förekommande typer av förvärv vilket gör en jämförelse dem 

emellan än mer intresseväckande. Således kommer den här uppsatsen att undersöka 

förvärvmetodens påverkan på aktiekursutvecklingen samt analysera och jämföra hur stor 

betydelse branschtillhörigheten har. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är undersöka hur förvärvsmetoden påverkar det uppköpande företagens 

abnormala avkastning på kort sikt, samt utröna huruvida företagens branschtillhörighet har en 

betydelse för reaktionen. 

 

1.4 Frågeställning 
Utifrån studiens givna syfte och problembakgrund så har följande frågor tagits fram: 

 

 Genererar offentliggörandet av företagsförvärv abnormala avkastningar för det 

uppköpande företaget? 

 Finns det samband mellan företagens förvärvsmetod och aktiemarknadens 

kortsiktiga reaktioner? 

 Agerar aktiemarknaden annorlunda efter företagsförvärv beroende på vilken 

bransch företagen är verksamma inom? 

 

1.5 Avgränsningar 
Då ett företagsförvärv kan genomföras på flera olika sätt vilka skulle göra undersökningen för 

bred och tidskrävande att genomföra så har en del avgränsningar gjorts. Den här uppsatsen 

kommer att behandla två av tidigare nämnda typer av förvärv, aktieförvärv och 

inkråmsförvärv, då det är just de två typerna som förekommer mest (Ross, Westerfield & 

Jaffe 2012, ss. 886-887).  

 

Kriterierna som ska uppfyllas är att förvärvet ska ha ägt rum mellan åren 2005-01-01 och 

2015-12-31, att information kring uppköpet ska finnas tillgängligt och att företaget ska vara 

börsnoterat. Studien kommer först och främst att behandla svenska företagsförvärv och vid 

eventuell brist fyllas ut med amerikanska förvärv. 
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1.6. Disposition 
Inom detta avsnitt kommer studiens alla kapitel kort introduceras. 

Kapitel 2  I kapitel två presenteras studiens metod, tillvägagångssätt och dess modeller 

som applicerats. 

 

Kapitel 3 I kapitel tre presenteras studiens teorier och de tidigare forskningar som valts

 att lyftas fram. 

 

 

Kapitel 4 I kapitel fyra presenteras studiens empiri som erhållits. 

 

 

Kapitel 5 I kapitel fem presenteras studiens analys av den erhållna empirin som kopplas

 med teorier och tidigare forskning. 

 

 

Kapitel 6 I kapitel sex presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån analysen. 

 

 

Kapitel 7 I kapitel sju presenteras diskussioner som uppkommit under studiens gång 

tillsammans med egen kritik och förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
Inom detta avsnitt behandlas användningen av metoden och motivering bakom valet av 

metod. Här tas även det vetenskapliga förhållningssättet och angreppssättet upp. Vidare 

presenteras tillvägagångssätt i form av eventstudie och sedan även källkritik, validitet, 

reliabilitet och metodkritik.  

 

2.1 Val av metod 
Denscombe (2009, s. 327) beskriver det kvantitativa eller kvalitativa metodvalet som en 

ytterst viktig del i en företagsekonomisk forskning. Han redogör för den kvantitativa ansatsen 

som en forskningsstrategi som lägger vikt på det kvantifierbara när det gäller datainsamling 

och analys. Analys görs möjlig genom olika statistiska beräkningar där syftet är att 

åstadkomma generaliserbar kunskap. En kvalitativ ansats däremot handlar kort och gott mer 

om tolkning av till exempel intervjuer eller annan så kallad mjuk data (Denscombe 2009, s. 

367). 

 

Studiens givna syfte, att undersöka hur förvärvsmetoden påverkar det uppköpande företaget 

och dess kursutveckling dagarna efter, gör att den kvantitativa ansatsen kommer till bäst nytta. 

Detta då hård data som till exempel aktiekursernas förändringar vid själva förvärvet ska 

samlas in från databaser och mätas med en eventstudie. Då studien omfattar företagsförvärv 

inom fyra olika branscher, så kommer branscherna att jämföras med varandra i en så kallad 

komparativ design. 

 

Ett kvantitativt metodval leder vanligtvis till att forskningen får ett deduktivt synsätt 

(Svenning 2003, s. 57). Det deduktiva synsättet, som även denna studie baserar sin analys 

kring, innebär att man integrerar teorin och empirin med varandra genom att utgå från det 

generella till det konkreta (Svenning 2003, s. 57). Med andra ord kan det beskrivas som att 

teorierna som ska användas testas med empirisk data, som bekräftar teorin eller inte. 

 

2.2 Urval 
Populationen i denna studie utgörs av de noterade företagen på Stockholmsbörsen som 

genomfört ett förvärv inom den givna tidsramen. Om det vid brist måste fyllas ut med 

amerikanska förvärv så ska dessa finnas noterade på New York Stock Exchange. Totalt 64 

företagsförvärv jämnt uppdelat i fyra olika branscher har valts ut (se bilaga 9-12).  

Varje bransch kommer alltså innehålla 16 förvärv där hälften består utav inkråmsförvärv och 

andra hälften av aktieförvärv. Branscherna som valts ut för studien har hämtats från 

branschklassificeringssystemet United Kingdom Standard Industrial Classification of 

Economic Activities, UK SIC, som hjälper identifiera vilken bransch ett företag tillhör. 

De branscher som valts ut för studien är följande: 

 

 Finans  (banker, försäkringsbolag etc.) 

 Industri  (maskiner, lastbilar etc.) 

 Hälsovård  (sjukvård, bioteknik etc.) 

 Sällanköpsvaror (bilar, vitvaror etc.) 

 

Dessa fyra branscher har valts ut då de anses kunna ge studien en så stor diversifiering som 

möjligt. Det är fyra relativt olika branscher vilket förhoppningsvis kommer ge författarna den 
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bredd och variation som eftersträvas. Branschernas olikheter är även positivt sett ur studiens 

komparativa ögon, där det ges möjlighet att jämföra deras eventuella likheter och skillnader. 

 

Tidsramen för företagsförvärven som ska undersökas är, som nämnts tidigare, en 

elvaårsperiod, vilket får anses vara ett bra intervall av flera anledningar. Till att börja med så 

kommer resultaten vara uppdaterade, då förvärv som offentliggjorts för så sent som ett par 

månader sedan kan undersökas. Den långa elvaårsperioden ger även författarna möjlighet att 

ta ställning till konjunktursvängningar och diverse kriser, vilket förhoppningsvis leder till ett 

mer rättvisande resultat. 

 

2.3 Bortfall 
Till en början hade författarna för avsikt att endast studera svenska företagsförvärv, ganska 

snabbt insågs dock bristen på förvärvsantalet. Detta ledde till att man fick agera för att fylla ut 

kvoten på 64 förvärv. Det första som gjordes var att tidsperioden förlängdes med ett år, vilket 

gjorde att fler svenska företag kunde möta kraven och därmed adderas till urvalet. När urvalet 

fortfarande inte blev tillräckligt stort så valde man att fylla luckorna med amerikanska företag, 

således blev 7 av 64 företagsförvärv av amerikanskt ursprung. Ett annat problem man stötte 

på, vilket gjort att vissa företag exkluderats, var att det uppköpande företaget inte var 

börsnoterat vid förvärvstillfället eller inte alls finns på börsen numera. 

 

2.4 Datainsamling 
Data som använts under studien har erhållits från databaser som till exempel Bureau van 

Dijk’s företagsförvärvsdatabas Zephyr, vilket är en databas som är flitigt använd bland 

tidigare forskare. Från Zephyr erhålls information om företagsförvärv världen över medan 

företagens aktiekurser hämtas från Google Finance och Nasdaq OMX. För de svenska 

företagen används Stockholmsbörsens index OMXSPI, medan Standard and Poor’s 500 (S&P 

500) är det index som observeras för de amerikanska företagen. Författarna deltar inte aktivt i 

insamlandet av data, utan erhåller informationen i form av observationer utav data från ovan 

nämnda databaser. Detta betyder att författarna använder sig av så kallad sekundär data. För 

att bättra på kunskapen om ämnet och ge studien en akademisk ansats har elektroniska artiklar 

hämtats från bland annat databasen JSTOR, som är ett digitalt bibliotek med ett stort utbud av 

vetenskapliga artiklar. 

 

2.5 Källkritik 
Då författarna under studiens gång erhåller väldigt mycket information från olika håll så är 

det av vikt att källorna som i slutändan utnyttjas är trovärdiga. Zephyr, som genom sina 

funktioner smidigt tillåter användaren lokalisera företagsförvärv, är en databas som flertalet 

tidigare forskare använt och anses av författarna vara trovärdig. Genom att använda sig av 

Zephyr’s filtreringsfunktion kunde författarna enkelt hitta vad som söktes efter och även 

säkerställa med företagens pressmeddelanden de angivna datumens korrekthet. 

 

De svenska företagens historiska aktiekurser som hämtas från nasdaqomxnordic.com får även 

de anses vara trovärdiga, med tanke på Nasdaq’s starka ställning som världens största 

börsföretag så är risken liten att aktiekurserna är felsatta. Till de amerikanska företagen så 

hämtas aktiekurserna från google.com/finance, som författarna till en början var lite skeptiska 

kring. Men efter att ha genomfört ett antal stickprov, där de svenska företagens aktiekurser 



8 
 

ställdes i jämförelse mellan Nasdaq och Google Finance, så rätades alla frågetecken ut. 

Google Finance visade sig inte bara vara pålitlig, utan även väldigt enkel att använda. 

 

Vad gäller de vetenskapliga artiklar och internetkällor som tillämpats i studien så har de 

granskats kritiskt av författarna för att säkra dess trovärdighet. Tilläggas kan, att även andra 

forskare refererat till de vetenskapliga artiklar som även denna studie tagit till nytta, vilket 

bedöms höja trovärdigheten ytterligare. 

 

Litteraturen som denna studie använder är av sådan typ med högsta relevans till uppsatsens 

område. Böckerna som används under studiens gång anses vara trovärdiga, då de även ofta 

använts som kurslitteratur samt är skrivna av välkända och etablerade författare. 
  

2.6 Eventstudie 
”Economists are frequently asked to measure the effects of an economic event on the value of 

firms. On the surface this seems like a difficult task, but a measure can be constructed easily 

using an event study.” (MacKinlay, 1997) 

 

MacKinlay (1997) redogör för eventstudien som ett lämpligt tillvägagångssätt när man ämnar 

mäta effekterna av en ekonomisk händelse, detta genom att använda sig av finansiella 

marknadsdata. Vidare belyser MacKinlay vikten i att noggrant ange både händelsen som ska 

mätas samt dess tidsperiod, som även kallas eventfönstret. I detta fall är alltså händelsen ett 

företagsförvärv, vars effekter ska mätas med hjälp av bland annat marknadsmodellen som, 

enligt MacKinlay (1997), är en modell som ger ett så rättvist resultat som möjligt. 

Elton et al (2003, ss. 423-425) redogör för hur en eventstudie ska tillämpas stegvis: 

 

1. Bestämma ett urval av dataobservationer. 

2. Fastsälla en exakt dag som ska undersökas, dagen benämns sedan som noll i 

studien och är i denna studie den dag då ett företagsförvärv offentliggörs. 

3. Fastsälla den tidsperiod som ska kretsa kring dag noll, det så kallade eventfönstret. 

Eventfönstret i denna studie skildras i figur 1, där dagarna innan noll definieras 

som -5, -4… -1 och dagarna efter som 1, 2… 5. 

4. Samla in data och beräkna avkastningen för respektive företag under 

eventfönstrets samtliga dagar. 

5. Beräkna företagens abnormala avkastning (AR) för varje dag i eventfönstret. 

6. Beräkna den kumulativa abnormala avkastningen (CAR). 

7. Avslutningsvis analyseras studiens resultat. 

2.6.1 Eventfönster 
För att få en rättvis bild av de kortsiktiga effekterna vid ett företagsförvärv har ett eventfönster 

på elva dagar valts ut. I figuren nedan syns en illustration av eventfönstret, där samma 

fenomen undersökts varje dag. Varför just elvadagarsperioden valts är för att den anses fylla 

ut studiens syfte väl samt erbjuder en kortsiktig överblick både innan och efter förvärvet 

offentliggörs. Denna kortsiktiga överblick kommer till exempel kunna visa om läckage av 

insider information inträffat innan förvärvet nått allmänheten, men även de effekter som 

kommer till följd dagarna efter att förvärvet offentliggörs. 
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Eventfönster 

 

 
Figur 1 – Studiens eventfönster               Källa: Egen sammansatt 

Dag 0 = Offentliggörande 

 

2.7 Tillämpning av formler 
Tre frekvent använda modeller som kan tillämpas för dessa sorters uträkningar är 

marknadsmodellen, APT (Arbitrage Pricing Theory) och CAPM (Capital Asset Pricing 

Model). Marknadsmodellen är en statistisk modell där avkastningen för en aktie relateras till 

marknadsindex och på så sätt skapar en linjär regression med sitt index som grund 

(MacKinlay, 1997). APT är en ekonomisk modell och kan kort förklaras som en teori där den 

förväntade avkastningen av en tillgång är en linjär kombination av flera riskfaktorer (Ross, 

1976). Även CAPM är en ekonomisk modell där den förväntade avkastningen av en tillgång 

bestäms av dess kovarians med marknadsportföljen (Sharpe, 1964). MacKinlay (1997) menar 

att marknadsmodellen är mer applicerbar vid utförandet av en eventstudie än vad de 

ekonomiska modellerna är, detta då marknadsmodellen utgår från statistik vilket passar bäst 

för sådana typer av undersökningar. 

 

Man ämnar i denna studie att följa rekommendationerna från MacKinlay (1997) och använda 

sig av marknadsmodellen, dock en förenklad version av modellen vilken kallas den justerade 

marknadsmodellen. Detta då uträkningar med enskilt alfa respektive beta variabler för varje 

bolag leder endast till en liten förändring på resultatet för den abnormala avkastningen. Alltså 

sätts alfa och beta konstant till värdena noll respektive ett, vilket således leder till att ett 

estimeringsfönster inte kommer användas. Den justerade marknadsmodellen har i tidigare 

studier varit flitigt använd, då dess förenkling gör det möjligt för författarna att spara tid som 

sedermera kan komma till nytta i andra moment under studiens gång.  

 

2.7.1 Verklig avkastning 
För att kunna upptäcka avvikelser så behöver man först och främst räkna ut hur den verkliga 

avkastningen ser ut, detta medför att den verkliga avkastningen kommer vara en vital del av 

denna studie, likaså hela justerade marknadsmodellen. Denna formel används för att kunna 

räkna ut händelseförloppet för varje dag inom den utvalda händelseperioden. Modellen har 

använts i ett flertal liknande studier vilket gör denna undersökning desto mer jämförbar. 

 

Formel 1 – verklig avkastning 
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2.7.2 Förväntad avkastning 
Nästa formel liknar den sistnämnda där man istället för aktiekursen använder sig av 

marknadsindex i syfte att få fram den förväntade avkastningen. 

 

Formel 2 – förväntad avkastning för marknadsindex 

 

 
 
 
 
2.7.3 Abnormal avkastning 
Abnormal avkastning är den avkastning som frånskiljer sig från den verkliga avkastningen, 

detta kan komma i resultat som både negativt och positivt. Den abnormala avkastningen kan 

vara ett problem för intressenter och investerare som är verksamma i den finansiella 

marknaden. Det krävs noggranna analyser för att kunna förutspå finansiella instrument och 

marknader (debok.net, 2015). 

Formel 3 – abnormal avkastning 

 

 
 
2.7.4 Kumulativ abnormal avkastning 
För att kunna beräkna den totala summan av abnormal avkastning under den utsatta perioden 

så används en formel för att kunna belysa detta. Här kommer den totala summan att betecknas 

som kumulativ abnormal avkastning. 

 

Formel 4 – kumulativ abnormal avkastning 

 

 
 

Motivet för användningen av ovanstående formel görs eftersom man genom den totala 

summan av abnormal avkastning för att kunna erhålla en rättvis bild över de utvalda 

branscherna. 

 

2.8 Hypotesprövning 
En hypotesprövning går ut på att man genom statistiska tester prövar om det föreligger ett 

samband eller inte i data som testas. Hypotesprövningar kännetecknas av en nollhypotes (H0) 

och en mothypotes (H1) där intentionen är att antingen förkasta nollhypotesen eller acceptera 

densamma. Risken, även kallat testets signifikansnivå, antyder hur stor risken är att man 

förkastar nollhypotesen när den är sann och måste av naturliga skäl vara så liten som möjligt 
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(Körner & Wahlgren 2015, s. 122). Ett vanligt värde på testets signifikansnivå är 5%, vilket 

även är den signifikansnivå som denna studie utgår ifrån. 

 

Tre olika hypoteser kommer genomföras där samtliga testas på 5% signifikansnivå. Hypotes 1 

testar huruvida det föreligger ett samband mellan företagsförvärv som offentliggörs och 

effekterna på de uppköpande företagens aktiekurs under eventfönstrets elva dagar. För att 

göra detta så har det valts att använda sig utav ett konfidensintervall där studiens samtliga 

förvärv inkluderas, oavsett förvärvsmetod eller branschtillhörighet. Med hjälp av 

konfidensintervallet blir det möjligt att utläsa om offentliggörandet av ett företagsförvärv har 

en inverkan på aktiekursen. En viktig aspekt i genomförandet av ett konfidensintervall är 

tolkningen av värdet 0 för att avgöra om det råder ett samband eller inte. Om intervallet 

innehåller värdet 0 betyder det att offentliggörandet av ett företagsförvärv inte har en effekt på 

aktiekursen. Då testet genomförs med konfidensgraden 95% kommer alltså det observerade 

värdet 95 gånger av 100 visa att medelvärdet för den abnormala avkastningen ligger inom 

konfidensintervallets nedre och övre gräns (Körner & Wahlgren 2015, s.100). 

 

Formel 5 – Konfidensintervall för samtliga observationer (hypotes 1) 

 

 

För att kunna säkerställa studiens empiriska data kring samband mellan branschtillhörighet 

och tillvägagångssätt behöver den insamlade data genomgå statistiska tester där de prövas i 

form av hypotes 2 och 3. De statistiska testerna för dessa hypoteser utförs genom ett tvåsidigt 

t-test där ett p-värde räknas fram. Det är genom detta p-värde det observeras huruvida det är 

statistiskt signifikant. Om p-värdet har ett högre värde än utvalda signifikansnivån på 5% så 

bedöms det att det inte finns någon statistisk signifikans enligt statistiska principer, således 

leder det till att det inte går att förkasta nollhypotesen och istället accepteras den. 

 

 

Formel 6 – T-test beräkning (hypotes 2 och 3) 

 
 

2.8.1 Studiens hypoteser 
Tre hypoteser har valts ut för undersökning genom två olika typer av hypotesprövningar – 

konfidensintervall och t-tester – där hypotes 1 grundas på den abnormala avkastningen vid 

offentliggörandet av företagsförvärv. Hypotes 2 och 3 tillämpas genom jämförelser mellan de 

två förvärvsmetoderna och de fyra utvalda branscherna där dessa hypoteser utgörs av likartad 

grund. 
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Hypotes 1: 
H0 = Offentliggörandet av ett företagsförvärv har ingen effekt på den abnormala avkastningen. 

H1 = Offentliggörandet av ett företagsförvärv har en effekt på den abnormala avkastningen.   

 

Hypotes 2: 

H0 = Den kumulativa abnormala avkastningen skiljer sig inte åt på aktiemarknaden för 

respektive förvärvsmetod. 

H1 = Den kumulativa abnormala avkastningen skiljer sig åt på aktiemarknaden för respektive 

förvärvsmetod. 

 

Hypotes 3: 
H0 = Den kumulativa abnormala avkastningen skiljer sig inte åt på aktiemarknaden för 

respektive bransch. 

H1 = Den kumulativa abnormala avkastningen skiljer sig åt på aktiemarknaden för respektive 

bransch. 

 

2.9 Validitet 
Validitet kan beskrivas som huruvida data studien använder sig av verkligen mäter det som 

syftats att mäta (Yin 2014, s. 145). Då syftet är att mäta företagens kursreaktioner vid förvärv 

anses data som hämtats och metoder som används vara ytterst relevanta för undersökningen. 

Därmed bedöms studiens validitet vara hög. 

 

Något som dock måste beaktas i analys och slutsatser är den externa validiteten. Med extern 

validitet menas det om en undersökning är generaliserbar eller inte (Yin 2014, s. 48). Då 

studien genomförs med huvudfokus på svenska företagsförvärv så bör en generalisering med 

företag utanför Sveriges gränser göras med viss observans, då varje ekonomi har sina olika 

förutsättningar. Det skulle heller inte vara lämpligt att överföra resultaten till en annan 

tidsperiod än den som undersökts, då det inte är säkert att varje period ger samma resultat med 

tanke på de omvärldsfaktorer som råder under respektive period. En diskussionsfråga är även 

huruvida urvalen som gjorts i varje bransch är representativa för resterande företag inom 

samma bransch (Yin 2014, s. 48). 

 

2.10 Reliabilitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om undersökningens pålitlighet (Yin 2014, s. 

49). Reliabiliteten i en studie omfattar även hur datainsamlingen gått till och hur de 

bearbetats. För att testa om en studie har hög reliabilitet så kan man till exempel upprepa 

exakt samma undersökning vid två olika tillfällen och ju mer resultaten liknar varandra, desto 

högre reliabilitet har en studie (Yin 2014, s. 49). 

 

Data som använts för att få fram företagens aktiekurser vid förvärvet har hämtats från källor 

med högsta trovärdighet och relevans. De databaser som använts för att hämta elektroniska 

artiklar samt de med information om företagsförvärven får även de anses vara trovärdiga, 

detta då man bland annat i tidigare studier använt sig av samma tillvägagångssätt vid liknande 

undersökningar. Då tidsperioden sträcker sig över tio år så kommer konjunkturläget vid de 

olika förvärven ha sin verkan i resultatet, detta har tagits i hänsyn men inte varit av högsta 

prioritet då studien genomförs under en så pass kort period. 
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2.11 Metodkritik 
Under utförandet av en eventstudie så begärs det av författarna att bestämma en specifik längd 

för det eventfönster som man ämnar studera. Problematiken med detta är att resultatet med 

troligtvis inte hade blivit detsamma om ett kortare eller längre eventfönster valts. Ett annat 

problem är att man inte tar i beaktande för alla faktorer som kan påverka förvärvet, ett 

exempel på sådant kan vara att ledningar går ut offentligt om att det förhandlas om ett 

eventuellt förvärv. Detta påverkar med stor sannolikhet aktiekursen, vilket inte denna 

undersökning tar hänsyn till. Parallellt med utförandet av undersökningen uppdagades det för 

författarna att de offentliga uttalandena som görs ofta sträcker sig flera månader innan 

tillkännagivandet av förvärvet. Detta kan då leda till missvisande resultat, då eventfönstret 

endast är elva dagar inom denna studie. 

 

Det är inte endast offentliga uttalanden av förvärv som ligger till grund för problemen, även 

andra händelser kan påverka aktiekursen. Pressmeddelanden om minskad utdelning och 

kvartalsrapporter för det separata företaget kan ligga i grund till reaktioner på aktiekursen. 

Man försöker i denna studie undkomma påverkan av andra faktorer med användning av ett 

kortare eventfönster, risken för att dessa faktorer återfinns kan dock fortfarande förekomma. 

 

Urvalet av de fyra branscherna och antalet förvärv som valts ut för denna undersökning är 

även de faktorer som har en inverkan på resultatet. Användandet av en annan modell vid den 

abnormala avkastningen hade även det eventuellt lett fram till andra resultat.  

 

En aspekt som man behöver ta hänsyn till är finanskrisen 2008 där bostadsbubblan i USA 

sprack. Detta påverkade dock inte endast USA utan stora delar av världens ekonomier kom att 

påverkas på ett eller annat sätt (finanskrisenforklarad.se, u.å.). Eftersom man inom denna 

studie valt att ha med företagsförvärv som ägt rum under finanskrisen så kan resultaten av 

dessa förvärv ge en missvisande bild som kanske inte stämmer överens med hur det ser ut 

idag. Detta då investerare möjligtvis inte agerat på marknaden så som de i vanliga fall skulle 

ha gjort. 
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3. Teoretisk referensram 
Inom detta kapitel redogörs för de teorier som kommer till användning och är av väsentlighet 

för denna undersökning. Här kritiseras även den effektiva marknadshypotesen. Vidare 

behandlas det för tidigare forskning inom det aktuella undersökningsområdet. 

 

3.1 Olika former av förvärv 
Ett företagsförvärv kan klassificeras i olika kategorier, de tre vanligaste är horisontella 

förvärv, vertikala förvärv och konglomerat förvärv. 

 

3.1.1 Horisontalt förvärv 
Denna typ av förvärv innebär att ett företag genomför ett förvärv av ett annat företag som 

befinner sig inom samma bransch. Ett exempel skulle kunna vara att ett IT- företag liknande 

Samsung skulle genomföra ett förvärv av Apple som konkurrerar inom samma bransch (Ross, 

Westerfield & Jaffe 2012, s. 887). 

 

3.1.2 Vertikalt förvärv 
Ett vertikalt förvärv grundar sig mellan två företag som ligger inom skilda 

produktionsprocesser, där de två företagen skulle kunna ha en affärsrelation. Ett tydligt 

exempel skulle vara om ett IT- företag som fokuserar på mjukvaror skulle bestämma sig för 

att förvärva ett företag vars fokus ligger på hårdvaror (Ross, Westerfield & Jaffe 2012, s. 

887). 

 
3.1.3 Konglomerat förvärv 
Konglomerat förvärv karakteriseras av de förvärv där företagen som ingår i förvärvet inte har 

någon koppling mellan varandra, varken bransch eller när det kommer till 

produktionsprocessen. Ett typexempel skulle vara om ett energiföretag skulle förvärva ett 

flygföretag (Ross, Westerfield & Jaffe 2012, s. 887). 

 

3.1.4 Teorins relevans för studien 
Avsnittet ovan beskriver de tre olika kategorierna företagsförvärv ofta delas in i. Då 

företagsförvärv till stor del är horisontella, förväntas även denna studie märka en dominans av 

den formen. De horisontella förvärvens populäritet bottnar till viss del i att företag försöker 

uppnå stordriftsfördelar, något som är svårt att åstadkomma vid andra former av förvärv. Det 

kommer emellertid finnas med förvärv från alla tre kategorier i urvalet vilket bidrar öka 

teorins relevans för studien.  

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 
Fama’s (1970) definition av den effektiva marknadshypotesen beskriver hur en marknad 

behöver agera för att kunna beräknas som fullständigt effektiv, här är bland annat information 

en viktig grundsten. Det Fama säger om den effektiva marknadshypotesen är att 

informationen inom en marknad ska återspeglas hos priserna inom den specifika marknaden. 

För att detta ska kunna uppfyllas för en enskild marknad så krävs det att man når upp till ett 

antal kriterier. Dessa kriterier beskriver att transaktionskostnader är något som inte får 

existera i marknaden, informationen som finns tillgänglig behöver vara fullständig och 
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ersättningsfritt för samtliga samt att alla aktörer behöver vara medvetna av konsekvenserna av 

färsk information både på kort- och långsikt (Fama, 1970). Denna hypotes har emellertid 

kritiserats, då i en undersökning vars syfte var att granska om hypotesen kan anses vara 

bristfällig. En alternativ lösning som tas upp i denna undersökning var att man kategoriserade 

denna hypotes i tre grupper. Dessa kom att benämnas som svag, medelstark och stark (Ross, 

Westerfield & Jaffe 2012, ss.. 438-444). 

 

Den svaga formen har ett ensidigt förhållningssätt då den endast observerar diverse 

prisdifferenser men främst på historisk data, man ska då enligt denna form köpa aktier när den 

ökat under ett par dagar och sälja om den minskat. Alltså tas inte hänsyn till annan 

information som exempelvis företagsförvärv. Arbitrage bildas när ett köp och sälj av en 

tillgång. Enligt Fama blir arbitragevinster en omöjlighet inom denna form, något som 

motiveras genom att den svaga formen baseras först och främst på historisk data (Shleifer 

2003, ss. 8-9). Eftersom att man i denna studie kommer att använda sig av tillgänglig 

information och historisk data så kommer inte den svaga formen att kunna tillämpas inom 

denna studie. 

 

Den medelstarka formen har information i åtanke i ett bredare perspektiv då den tar hänsyn 

till all allmän information som finns tillgänglig, exempelvis pressmeddelanden, årsrapporter, 

etc. Fama beskriver att även inom denna form arbitragevinster som en omöjlighet. Detta 

förklaras genom att aktiekursens priser är direkt rörliga av den nytillgängliga informationen 

(Shleifer 2003, ss. 10-12). Det enda sättet att kunna uppnå vinster är genom insider 

information, vilket är kriminellt i Sverige (SFS 2005:377). Det är just den medelstarka formen 

som kommer att studeras och vara av vikt för denna studie.  

 

Liknande medelstark så beaktar den starka formen all allmän information men den inkluderar 

även icke offentlig information, så som insider information. Med denna information har denna 

form möjlighet att avgöra huruvida en aktie är över, under eller rimligt värderad (Fama, 

1970). Han är dock av en meningsuppfattning där han i sin artikel beskriver att när en 

investerare brukar sådan information så är även då möjlighet till vinst minimal. Detta 

motiveras att när informationen brukas så läcker den även ut, vilket medför att priset på aktien 

omedelbart justeras (Shleifer 2003, ss. 93-94). Eftersom den starka formen undersöker 

förändringar på aktiepris genom insider information så är den inte tillämpbar för denna studie. 

 

3.2.1 Kritik mot effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen kräver att ett antal kriterier efterföljs för att teorin ska 

kunna appliceras. Ett flertal forskare har tillämpat och kritiserat teorin från det att den skapats. 

En av dessa kritiker är Shleifer (2003, s. 7) som i sin bok kritiserar den effektiva 

marknadshypotesen. Det som där kritiseras är just kriterierna gällande arbitrage, rationalitet 

och avvikande rationalitet. 

 

Kriteriet arbitrage medför, enligt Shleifer (2003, ss. 93-94), en del komplikationer med hur 

det är i verkligheten. En del av kritiken han ger är att det finns fler irrationella än rationella 

investerare på marknaden. Detta är något som missgynnar minoriteten av rationella 

investerare då det skapas en hög risk, det krävs alltså större investeringar för att marknaden 

ska kunna få en viss balans. De påverkas även av proportionerliga förluster om negativa 

nyheter publiceras. 

 

Shleifer (2003, ss. 4-5) fortsätter genom att ge exempel på att det inte går att få en marknad 

som använder sig av fullständig rationalitet och motiverar det med att aktörer i en marknad 
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väljer att diversifiera sin portfölj. På liknande vis kritiseras även avvikande rationalitet. Den 

effektiva marknadshypotesen beskriver att aktörer på en viss marknad avviker från rationellt 

handlande där aktörernas agerande slår ut varandra. Även här kritiseras teorins 

verklighetsuppfattning där han menar att de handlande är irrationella. De bakomliggande 

orsakerna tas upp där bland annat rykten kan påverka en investerare. Vidare nämns det här att 

det inte endast är investerare som kan påverkas utan även fondförvaltare. En fondförvaltare 

som vill minska risken att framstå både sig själv och fonden som dåliga, kan välja att spela 

säkert och välja fonder utifrån andra förvaltares val. 

 

3.2.2 Teorins relevans för studien 
Såsom tidigare konstaterat så ämnar studien att tillämpa och dra slutsatser med stöd av den 

medelstarka formen i den effektiva marknadshypotesen. Enligt denna form så kan inte 

investerare göra arbitragevinster då priset för en specifik aktie uppdateras i linje med att ny 

information görs tillgänglig. Med det fastställt så bör aktiekursen, i enlighet med den 

medelstarka formen, enbart påvisa effekterna av uppköpets offentliggörande. Detta då övrig 

information som finns tillgängligt redan haft sin inverkan på aktiekursen. I denna studie 

använder sig författarna av databaser för att erhålla information om företagsförvärv som anses 

vara av värde för studien. Information som historiska värden för aktiekurs och index 

berörande det uppköpande företaget samlas in och bearbetas för att räkna ut en eventuell 

abnormal avkastning. 

 
3.3 Signalteori 
Eftersom teorierna Modigliani-Miller och CAPM betraktades som otillräckliga så framställde 

Stephen Ross (1977) en ny teori som kallas för signalteorin, denna teori fungerar då som ett 

komplement till de tidigare nämnda teorierna. Den främsta skillnaden som utgjordes var det 

antagandet om att perfekt konkurrens råder inom finansmarknaden. Ross ansåg då att detta 

var ett felaktigt antagande och att möjligheten av att en marknad inte alltid är effektiv där det 

råder perfekt konkurrens kan uppstå. 

 

Signalteorin tar hänsyn till intressenters reaktioner vid en enskild förändring inom ett företag. 

Ett kriterium för denna teori är att informationen inom marknaden ska vara asymmetrisk. I det 

typiska företaget så innehar ledningen mer information än vad dess aktieägare har, då 

ledningen har insyn i företagets insiderdata. Det är signalerandet av dessa data som 

signalteorin grundar sig på där ledningen försöker delge data till investerare i form av 

signaler. Detta försöker ledningar i företag göra för att kunna framhäva sina respektive företag 

på ett sätt som passar de bäst. Man försöker då genom dessa signaler vinkla nyheter till 

företagets nytta där signalerna kan tolkas vara bättre eller sämre än vad de faktiskt är. Det är 

dock inte möjligt att helt kunna förutspå vad investerarnas reaktioner kommer att bli, de antas 

handla rationellt men då kommer den enskilda investerares tolkningar för nyheten att spela en 

betydande roll (Boulding & Kirmani, 1993). 

 

3.3.1 Teorins relevans för studien 
När ett företagsförvärv offentliggörs skickas det ut en signal till investerarna. Reaktionen på 

signalen går oftast att utläsa i det förvärvande företagets aktiekurs genom att priset stiger eller 

sjunker, beroende på hur förvärvet upplevs av intressenterna. Då signalteorin utgår från att 

alla agerar rationellt betyder det att en positiv signal ökar investeringarna och aktiekursen 

stiger. Å andra sidan sjunker aktiekursen om förvärvet bedöms vara negativt och investerarna 
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säljer då av sina aktier. Med dessa motiv som grund anses signalteorin vara till god hjälp för 

att öka förståelsen och dra eventuella slutsatser.  

 

3.4 Tidigare forskning 
Martynova och Renneboog (2006) genomförde en studie där de undersökte förvärv på den 

europeiska marknaden mellan åren 1993 - 2001. Forskarna använde sig av ett tidsintervall på 

totalt elva dagar, där man ser till aktiekursens rörelser fem dagar innan offentliggörande, 

dagen för offentliggörande samt fem dagar efter (-5,+5). Författarna, som hade ett urval på 

2419 företagsförvärv, kom fram till att förvärven som skedde i Europa mellan 1993-2001 

genererade en positiv CAR på 0,7 under det givna tidsintervallet. Man tog även fram resultat 

land för land och där förvärv som skett på svenska marknaden hade en positiv CAR på 1,5. 

 

Eckbo (1983) använde sig av en eventstudie för att undersöka om horisontella och vertikala 

förvärv inom industribranschen genererar i positiv AR för det uppköpande företaget. En del 

av urvalet på 259 företagsförvärv är sådana där det förvärvande företaget anklagats för att 

försöka monopolisera marknaden. Syftet med att inkludera förvärv som stött på motstånd från 

konkurrensmyndigheter var att undersöka huruvida en ökad marknadsmakt skulle resultera i 

positiv AR. Eckbo (1983) kom fram till att aktiemarknaden tenderar att se ett företagsförvärv 

som en extra kostnad för uppköparna, vilket han bevisar genom sina empiriska resultat där 

AR visar negativa utvecklingar vid offentliggörande. Vidare menar forskaren att reaktionerna 

kan vara påverkade av investerarnas kortsiktiga tänk, istället för att se till de långsiktiga 

synergierna. Angående de förvärv som anses vara monopoliserande sågs en liten, men 

fortfarande signifikant, positiv inverkan på AR. 

 

Datta, Narayanan och Pinches genomförde år 1992 en metaanalys, där man undersöker 

värdeskapandet vid företagsförvärv. De hävdar att framgångsrika förvärv kännetecknas av 

gemensamma egenskaper, exempelvis att ägarstrukturen i det uppköpande företaget är upplagt 

på ett visst sätt. Forskarna kommer slutligen fram till att det uppköpande företaget ideligen 

karakteriseras av en negativ utveckling sett till AR på kort sikt, med betoning på att 

aktieförvärv renderar i dålig avkastning. Motiveringen till det kan, enligt forskarna, vara att 

ett aktieförvärv kan vara ineffektivt just för att aktieägarna måste godkänna ett eventuellt 

förvärv vilket drar ut på tiden. De gemensamma egenskaperna som kännetecknar ett 

framgångsrikt förvärv är svåra att fastställa, forskarna menar att variablerna som resulterar i 

negativa eller positiva avkastningar är varierande. 

 

En annan forskning som undersökt olika variabler i samband med ett företagsförvärv är den 

från Fuller, Netter och Stegemoller (2002). Trion använde sig utav ett tidsintervall på totalt 

fem dagar, vilket betyder att man samlar in data från två dagar innan offentliggörande med en 

utsträckning till två dagar efter (-2,+2). I undersökningen analyserades företag som gjort flera 

förvärv under tidsperioden 1990-2000, i syfte att belysa skillnaderna i CAR när ett företag 

köper upp ett publikt eller onoterat objekt. De publika objekten som förvärvades uppvisade en 

negativ avkastning för det uppköpande företaget, medan densamma resulterade i en 

överavkastning när ett onoterat objekt köptes upp. Därutöver nämner forskarna att storleken 

på objektet även den har en betydelse för magnituden på den eventuella vinsten eller förlusten 

företaget i förlängningen gör. För samtliga förvärv i undersökningen, då man inte tar hänsyn 

till huruvida de är publika eller onoterade, finner Fuller, Netter och Stegemoller (2002) en 

positiv utveckling på CAR. 
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I sin forskning undersöker Rosen (2006) huruvida aktiekursen för uppköpande företag 

påverkas positivt vid offentliggörande av förvärv, beroende på hur väl tidigare förvärv som 

genomförts nyligen tagits emot. Rosen (2006) menar att om ett förvärv tas emot i form av en 

stigande aktiekurs vid offentliggörande så skapas det ett positivt synsätt på marknaden, ett 

”merger momentum”. Detta momentum ska då leda till att företag, vars förvärv som 

offentliggörs inom marknadens ”heta” period, kommer att ha en aktiekurs som stiger. Rosen 

(2006) har studerat 6259 amerikanska förvärv mellan åren 1982-2001, där målet är att ta reda 

på om hans hypotes angående ”merger momentum” stämmer eller inte. 

 

Artikelns resultat visar att Rosen’s (2006) påstående om ”merger momentum” stämmer. Han 

menar att förvärv som offentliggörs när marknaden är ”het” får en bättre reaktion på 

aktiemarknaden än förvärv som utannonseras på en ”kall” marknad. 

 

Intressant är även att Singh och Montgomery i sin forskning från 1987 hävdar att horisontella 

förvärv leder till en högre avkastning än vad vertikala och konglomerat förvärv gör. 

Anledningen är, enligt forskarna, att företagens tillgångar värderas högre tillsammans om de 

tillhör samma bransch än om de tillhör olika. Vidare menar man att företagen vid horisontella 

förvärv får det lättare att integreras med varandra då de redan verkar inom samma bransch och 

har liknande rutiner. Forskarna kommer även fram till att antalet budgivare vid ett förvärv kan 

bestämma hur stora synergierna blir i framtiden. Många bud gör att det uppköpande företaget 

anses vara eftertraktat och därför värderas högre, vilket även påverkar aktiekursens rörelser 

vid offentliggörandet. 

 

3.4.1 Tillämpning av tidigare forskningar 
De tidigare forskningarna som redovisats ovan kommer vara till god hjälp när författarna i 

analysdelen ämnar lyfta upp eventuella samband och differenser resultaten emellan. För att 

nämna ett exempel så använde sig Martynova och Renneboog (2006), liksom denna studie, av 

ett eventfönster på elva dagar och därtill undersökte man också CAR. Således kommer 

författarna ha stor nytta av att jämföra de två resultaten emot varandra. Likaså anses 

resterande tidigare forskningar som valts ut vara betydelsefulla för att hjälpa förklara denna 

studies resultat. 
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4. Empiri 
För detta kapitel kommer studiens empiriska resultat presenteras. Introducering kommer att 

ske av de olika branscher och tillvägagångssättens AR samt CAR med assistans av diagram 

och tabeller. 

 

4.1 Resultat av abnormal avkastning och kumulativ abnormal avkastning 
Nedanstående tabell visar en översikt av den abnormala avkastningen, AR, samt den 

kumulativa abnormala avkastningen, CAR, för respektive bransch vid ett aktieförvärv. 

 
Tabell 1 – AR & CAR aktieförvärv 

Tabell 1 visar att tre av fyra branscher har ett negativt total CAR vid ett aktieförvärv. Finans 

är den bransch med lägst total CAR på -0,6571. Även hälsovårds- och industribranschen har 

ett negativt total CAR, som ligger på -0,3847 respektive -0,0971. Den återstående branschen, 

sällanköpsvaror, har totala CAR på 0,3975. Med i tabellen finns även alla fyra branschers AR, 

som går att följa dag för dag. 
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Nedanstående tabell visar en översikt av den abnormala avkastningen, AR, samt den 

kumulativa abnormala avkastningen, CAR, för respektive bransch vid ett inkråmsförvärv. 

 
Tabell 2 – AR & CAR inkråmsförvärv 

Tabell 2 visar att endast en bransch har ett negativt total CAR vid ett inkråmsförvärv. Den 

branschen är sällanköpsvaror, som har en total CAR på -0,6945. Hälsovårdsbranschen är den 

bransch som hade högst total CAR vid ett inkråmsförvärv, med ett värde på 5,7967. 

Finansbranschen är, med ett total CAR på 3,5894, den branschen med näst högst resultat vid 

ett inkråmsförvärv. Industribranschen har en total CAR på 0,9855. Med i tabellen finns även 

alla fyra branschers AR, som går att följa dag för dag. 

 

4.2 Resultat samtliga branscher 
Nedan presenteras diagram 1, som visar företagens sammanställda AR för alla fyra branscher 

och de båda tillvägagångssätten. 

 
Diagram 1 – AR studiens samtliga företagsförvärv 
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Diagrammet visar att samtliga branscher resulterat med negativa AR vid aktieförvärv. Vidare 

visar diagrammet att vid ett inkråmsförvärv så är det endast branschen sällanköpsvaror som 

påverkas negativt. Resterande tre branscher påvisar alla ett positivt resultat där 

hälsovårdsbranschens AR ökar med dryga 98% vid ett inkråmsförvärv. Den bransch som 

reagerat minst negativt vid ett aktieförvärv är hälsovårdsbranschen, med ett resultat på cirka 

3%. En av fyra branscher, sällanköpsvarubranschen, hade negativa resultat i bägge 

förvärvstyperna. Vidare kan det utläsas att finans-, industri- och hälsovårdsbranschen alla har 

ett positivt resultat vid ett inkråmsförvärv och ett negativt sådant vid ett aktieförvärv. 

 

4.2.1 Fördelning av förvärvsformer 

 
Diagram 2 – studiens fördelning av företagsförvärv 

Fördelningen av förvärvstyperna inom denna studie presenteras i enlighet med detta diagram. 

De horisontella förvärven är i majoritet med 62%, de vertikala med 30% och konglomerat 

med 8%. 

 

4.3 Resultat per bransch 

4.3.1 Finans 
Nedanstående diagram visar den abnormala avkastningen för aktie- respektive inkråmsförvärv 

i finansbranschen. 

 
Diagram 3 – AR finansbranschen 
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Diagramet visar relativa stabila siffror där de följer varandra vid dagarna -5 till och med -3 

men sedan börjar aktieförvärven påvisa något positivt resultat dagarna mot offentliggörande 

men för att istället sjunka efter dag -1. Detta till skillnad från inkråmsförvärven som dag 0 

ökar med hela 36% för att sedan påbörja sin nedgång efter offentliggörandet. Sedan följer 

förvärvstyperna ett mönster från dag 1 till och med dag 5 efter offentliggörande, där de båda 

till en början sjunker men sedan får en tillökning på cirka 10% vardera.  

 

4.3.2 Industri 
Nedanstående diagram visar den abnormala avkastningen för aktie- respektive inkråmsförvärv 

i industribranschen. 

 
Diagram 4 – AR industribranschen 

I industribranschen så följer inkråmsförvärvens abnormala avkastning en relativ jämn linje 

genom hela tidsperioden medan aktieförvärvens dito är desto mer rörlig. Vid dag 1 så sjunker 

aktieförvärvens abnormala avkastning till drygt -12% för att sedan mellan dag 3 och 5 öka till 

-5%. Nämnvärt är även att vid dag 0 så ökar aktieförvärvens abnormala avkastning med cirka 

32%. 

4.3.3 Hälsovård 

Nedanstående diagram visar den abnormala avkastningen för aktie- respektive inkråmsförvärv 

i hälsovårdsbranschen.

 
Diagram 5 – AR hälsovårdsbranschen 
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Detta diagram visar hur bägge tillvägagångssättens AR rör sig relativt lite, fram till dagen 

innan offentliggörande av förvärven. Där man inom aktieförvärven vid dag 0 ökat med 23% 

och inkråmsförvärven med 53%. Därefter så sjunker både aktie- och inkråmsförvärvens 

abnormala avkastning i tydliga linjer nedåt, detta efter förvärvets offentliggörande. 

 

4.3.4 Sällanköpsvaror 
Nedanstående diagram visar den abnormala avkastningen för aktie- respektive inkråmsförvärv 

i sällanköpsvarubranschen. 

 
Diagram 6 – AR sällanköpsvarubranschen 

Ovanstående diagram visar hur abnormala avkastningen för de bägge förvärvstyperna 

förhåller sig till liknande mönster. Tillökningen är som störst vid offentliggörandet, dag 0, 

men sjunker därefter kommande dag. Däremot ökar både aktie- och inkråmsförvärvens 

abnormala avkastning vid dag 4 med en fortsatt ökning på dag 5. 
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4.4 Hypotesprövning 

4.4.1 Hypotes 1 

Konfidensintervall för samtliga observationer Resultat 

Konfidensintervallets nedre gräns -0,320 

Medelvärde för samtliga AR 0,075 

Konfidensintervallets övre gräns 0,470 

Tabell 3 – Konfidensintervall för samtliga observationer 

 

Intervallet i tabellen ovan går från -0,320 till 0,470. Det betyder att det med 95% konfidens 

kan konstateras att det sanna medelvärdet för samtliga observationers AR ligger inom det 

nämnda intervallet. Konfidensintervallet innehåller alltså värdet 0 och därför kan inte 

nollhypotesen, om att offentliggörande av ett företagsförvärv inte har någon effekt på den 

abnormala avkastningen, förkastas. 

 

4.4.2 Hypotes 2 

T-test mellan förvärvsmetoder P-värde  

Aktieförvärv och inkråmsförvärv 0,002 

Tabell 4 – T-test mellan förvärvsmetoder 

 

Enligt ovanstående tabell föreligger det en signifikant skillnad mellan förvärvsmetoderna. Då 

värdet på 0,2% understiger signifikansnivån på 5% så förkastas nollhypotesen om att den 

kumulativa abnormala avkastningen inte skiljer sig åt på aktiemarknaden för respektive 

förvärvsmetod. 

 

4.4.3 Hypotes 3 

T-test mellan branscher P-värde 

Finans och industri 0,055 

Finans och hälsovård 0,170 

Finans och sällanköpsvaror 0,011 

Hälsovård och industri 0,012 

Hälsovård och sällanköpsvaror 0,004 

Sällanköpsvaror och industri 0,240 

Tabell 5 – T-test mellan branscher 
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T-testerna för jämförelsen mellan branscher visar en signifikant skillnad mellan branscherna 

finans och sällanköpsvaror, hälsovård och industri samt hälsovård och sällanköpsvaror. 

Innebörden av det är att dessa p-värden underskrider signifikansnivån på 5% vilket medför att 

nollhypotesen för dessa branscher förkastas. De tre övriga jämförelserna påvisar inget 

signifikant samband och därför kan inte nollhypotesen förkastas. 
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5. Analys 
Inom detta avsnitt analyseras de resultat som sammanställts under empirin. Här kopplas 

studiens erhållna empiri till de tidigare forskningar och teorier som tidigare tagits upp under 

studiens gång. 

 

5.1 Analys av samtliga observationer 
Abnormal avkastning för samtliga branscher vid aktie- och inkråmsförvärv. 

 
Diagram 7 – AR samtliga branscher bägge förvärvstyper 

Diagram 7 visar hur både aktie- och inkråmsförvärvens AR vid offentliggörandet av ett 

förvärv drastiskt ökar. Inkråmsförvärven kommer högst med över 120%, medan 

aktieförvärven nådde upp till cirka 70%. Detta tyder på att offentliggörandet har positiv 

inverkan på AR vid bägge typer av förvärv, men att reaktionen vid ett inkråmsförvärv är ännu 

starkare än vid ett aktieförvärv. Den positiva avkastningen vid dag 0 går alltså i linje med 

Singh och Montgomery (1987), som i sin forskning sett en positiv AR vid offentliggörande 

för bägge typer av förvärv. Vidare kan även den positiva avkastningen ha påverkats av antalet 

horisontella förvärv i denna studie, enligt Singh och Montgomery (1987) resulterar dessa i en 

högre avkastning än om förvärvet är vertikalt eller konglomerat. Eftersom studien grundats på 

förvärv som till 62% varit horisontella, så kan det diskuteras huruvida avkastningen hade varit 

lika hög vid en jämnare fördelning av förvärvstyper. 

En annan förklaring till studiens resultat kan kopplas ihop med signalteorins antaganden om 

att asymmetrisk information är av största vikt inom en specifik marknad. Man kan inom 

denna studie utgöra en viss positiv reaktion kring dagen innan förvärvets offentliggörande, det 

vill säga dag -1. Detta är en naturlig reaktion enligt signalteorin då ledningen i respektive 

företag omedvetet skickar ut signaler som tolkas antingen på ett positivt eller negativt sätt av 

investerare. Själva offentliggörande i sig är även det en signal som tolkas vilket kan uppfattas 

på ett negativt eller positivt sätt vilket tydligt kan observeras vid dag 0. Dock kan man se att 

förvärven kan tolkas negativt, detta speciellt vid dag 1 där avkastningen sjunker lika drastiskt 

som det ökat vid offentliggörande.   
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Det positiva AR för dessa företagsförvärv inom denna studie går inte i linje med Eckbo’s 

sammanställning år 1983, där företagsförvärv presenteras mer som en belastning i form av 

kostnad vilket kan motivera Eckbo’s negativa resultat vid offentliggörande. En anledning till 

att resultaten skiljer sig kan ha med att studierna genomförts inom två helt skilda tidsperioder, 

där Eckbo baserat sitt urval på förvärv gjorda innan år 1983.  

I hypotesprövningens resultat påvisades det att man statistiskt inte kan fastslå att 

offentliggörandet av ett företagsförvärv har någon effekt på AR för studiens samtliga 

observationer. Detta gör att nollhypotesen, om att offentliggörande av ett företagsförvärv inte 

har någon effekt på AR, inte kan förkastas.  

Denna studie hittar även likheter med en forskning av Martynova och Renneboog (2006), som 

använde sig av ett lika stort eventfönster såsom man i denna studie gjort. Forskningen riktade 

främst in sig på företagsförvärv i den europeiska marknaden mellan åren 1993-2001, men 

man tog även fram resultat land för land. Av 2419 förvärv i Europa så utgörs 171 av dessa 

med ett svenskt företag som uppköpare. CAR vid företagsförvärven i Europa som helhet 

räknades ut till 0,7, emellertid vart den svenska motsvarigheten 1,5. Vad gäller beräkningen 

av totala CAR, som författarna inom studien observerat genom att se till tabell 1 och 2, 

uppskattades resultatet till 8,94. Detta är även det som huvudsakligen kopplas ihop med 

forskningen, men där det positiva resultatet som Martynova och Renneboog (2006) får fram 

inte går i linje med denna studies aktieförvärv, vars CAR resulterade i -0,74. CAR för 

inkråmsförvärven som studien undersökt uppskattades till 9,68. Storleksskillnaden på den 

totala CAR undersökningarna emellan kan även ha påverkats av antalet företag som 

observeras, då det trots allt skiljer fler än 100 företagsförvärv mellan studierna om man ser till 

de svenska förvärven. Ett större urval i denna studie hade med stor sannolikhet lett till en 

minskning på CAR.  

En annan undersökning som är jämförbar med denna studie är metaanalysen gjord av Datta, 

Narayanan och Pinches år 1992. Den baseras på aktieförvärvens lönsamhet, där man även tar 

hänsyn till antalet bud ett företag tar emot. Den forskningen kommer fram till är att 

aktieförvärv präglas av en dålig avkastning, vilket går emot denna studies resultat vars CAR 

uppmättes till 0,75. Detta positiva tal indikerar på en gynnsam lönsamhet i jämförelse med 

Datta, Narayanan och Pinches (1992) forskning. De motiverar sina resultat genom att 

aktieförvärv, enligt deras studier, varken är tids- eller kostnadseffektivt. Skillnaden i resultat 

kan ligga i att de tar hänsyn i faktorer så som antalet singel och multipla bud, vilket inte är en 

del av denna undersökning. 

 

En forskning som även går emot denna studies CAR är den av Fuller, Netter och Stegemoller 

(2002). Detta då det i deras undersökning fåtts fram en negativ CAR för företag som köper 

upp publika objekt. Då studien omfattas endast av företag som är publika, så kommer 

jämförelsen endast att göras utifrån resultaten som fåtts fram ur Fuller, Netter och Stegemoller 

(2002) gällande publika förvärv. En faktor som kan ligga till grund över de skillnader i 

resultaten är att förvärven som observerats av Fuller, Netter och Stegemoller’s tidsperiod 

ligger ett antal år ifrån den period som använts för denna studie. De hade använt sig av ett 

tioårsintervall mellan åren 1990-01-01 till och med 2000-12-31. En annan faktor som kan ha 

bidragit till olikheter i resultaten är att både deras och denna studie använt sig av amerikanska 

företagsförvärv, dock har de använt sig av det i en betydligt större utsträckning. 
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5.2 Branschanalys 

5.2.1 Finans  
Finansbranschens verkliga avkastning vid aktieförvärv följde under eventfönstrets inledande 

dagar den förväntade avkastningen väldigt nära, för att sedan gå isär dagen innan förvärvets 

offentliggörande (se bilaga 1). Vid det tillfället dök den förväntade avkastningen med 9,5%, 

medan den verkliga avkastningen endast gjorde en minimal sänkning. Detta medför att 

finansbranschens aktieförvärv är den enda typ av förvärv som går emot Rosen’s (2006) 

undersökning om att en ”het” marknad kan öka avkastningen vid offentliggörande. Värt att 

nämna, är att denna studie inte tagit hänsyn till om förvärv råkar befinna sig i en ”het” period 

eller inte för att eventuellt se om ett ”merger momentum” råder.  

Efter förvärvets offentliggörande fortsatte det skilda spåret dem emellan, där den verkliga 

avkastningen sjunker med cirka 5% och den förväntade avkastningen istället påbörjar en 

ökning med 2%. Tre dagar senare har den verkliga avkastningen sjunkit till ett negativt värde 

på -5,5% och den förväntade avkastningen ökat upp till 4,5%. En förklaring till att värdena är 

så pass olika kan vara att förvärven har haft en betydande inverkan på aktiekursen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett aktieförvärv i finansbranschen knappt har 

någon inverkan alls på den verkliga avkastningen, sett till eventfönstrets första och sista dag. 

Däremot påverkas densamma klart negativt vid offentliggörande, för att sedan jobba sig uppåt 

mot eventfönstrets slut. 

Inkråmsförvärven inom finansbranschen hade, till skillnad från aktieförvärven, en riktigt 

positiv reaktion på den verkliga avkastningen vid offentliggörandet (se bilaga 2). Dagarna 

innan noll så följer både den verkliga och förväntade avkastningen samma mönster, där den 

tidigare nämnda dock håller sig snäppet över för att senare vid förvärvets offentliggörande 

flyga upp med hela 40%. Detta kan betyda att offentliggörandet av ett inkråmsförvärv tas 

emot med positiva reaktioner av investerare, något som alltså inte verkar vara fallet vid 

finansbranschens aktieförvärv. Dock så börjar den verkliga avkastningen redan dagen efter 

dala nedåt och har vid dag 2 sjunkit med 43,5%. Den negativa återgången kan vara produkten 

av investerare som är nöjda med avkastningen och säljer av sitt innehav då aktiekursen 

troligtvis inte når högre. Genom hela tidsperioden slutar ändå den verkliga avkastningen 

positivt med cirka 2% och är högre än den förväntade avkastningen, som avslutar negativt 

med drygt 3,5%. 

 
Tabell 6 – CAR finansbranschen 

Skillnaden mellan förvärvstyperna skildras även genom att se till CAR. Aktieförvärven hade 

ett negativt CAR på -0,6571 medan inkråmsförvärven hade en starkt positiv sådan på 3,5894. 

I klarspråk kan man säga att aktieförvärven tas emot som en något negativ händelse från 

aktiemarknaden och att ett inkråmsförvärv bemöts av en desto mer positiv respons. Alltså går 

aktieförvärvens misslyckande i linje med vad Datta, Narayanan och Pinches (1992) hävdade, 

då man påstod att aktieförvärv resulterar i dålig avkastning. Därutöver tillskrivs 

aktieförvärven inom finansbranschen vars CAR reagerar minst positivt vid offentliggörande, 

dag 0, i jämförelse med övriga branscher och förvärvstyper. 

 

Dagar -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Summa

Aktieförvärv -0,0786 -0,0626 -0,0765 -0,0346 0,0470 0,0603 0,0528 -0,0386 -0,1255 -0,1914 -0,2095 -0,6571

Inkråmsförvärv 0,0179 0,0601 0,0626 0,0910 0,1082 0,4692 0,5934 0,5500 0,5182 0,5328 0,5859 3,5894
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5.2.2 Industri 
Vid aktieförvärv inom industribranschen ökar den verkliga avkastningen markant redan tidigt 

in på eventfönstret (se bilaga 3). Ökningen tre dagar innan offentliggörande på cirka 33% kan 

tyda på en positiv respons hos investerare som reagerat enligt signalteorins påståenden. Det 

kan även ha med andra faktorer som ligger utanför förvärvens påverkan. Inom denna studie 

tar man hänsyn till den medelstarka formen inom den effektiva marknadshypotesen. Men det 

kan finnas en risk för att den starka formen inom vissa av dessa förvärv tagit plats, denna 

form grundar sig på privat information så som insider information. Det kan då uppstå 

misstankar om att det skett handlande där det inte varit asymmetrisk information inom 

marknaden. Men detta är inte särskilt troligt då det finns regleringar och lagar som förhindrar 

dessa typer av handlanden inom aktiemarknader (SFS 2005:377). Det som går att utläsa av 

diagrammet är att man tydligt ser hur den förväntade avkastningen förändras runtom x-axeln 

utan några större förändringar. Detta samtidigt som det kan observeras om hur den verkliga 

avkastningens volatilitet kan öka och minska i desto större volymer. Vidare är reaktionen vid 

offentliggörandet helt klart positiv vid ett aktieförvärv i industribranschen, något som inte var 

fallet i finansbranschen. Därmed skiljer sig branscherna finans och industri åt vid 

offentliggörande av aktieförvärv, enligt denna studies resultat. 

 

För inkråmsförvärvens verkliga avkastning och dess förväntade avkastning så går det att tyda 

om hur dess volatilitet inte rör sig kring i lika stor omfattning som vid industribranschens 

aktieförvärv (se bilaga 4). För aktieförvärven når den verkliga avkastningen till cirka 37% 

medan den för inkråmsförvärv endast når cirka 18%. Dessa är även de båda 

tillvägagångssättens absolut högsta positiva toppar, vilket vid båda diagrammen sker vid 

offentliggörandet av företagsförvärv. Det som med tydlighet även kan observeras vid bägge 

tillvägagångssätten är hur avkastningen snabbt vid dag 1, dagen efter offentliggörandet, 

sjunker lika snabbt som det tidigare ökat. Liknande aktieförvärvens verkliga och förväntade 

avkastning, kan det tydas att inkråmsförvärvens motsvarigheter följer varandras spår men i en 

större utsträckning. Även om reaktionerna skiljer sig tydligt i storlek, så kan det konstateras 

att inkråmsförvärven vid både finans- och industribranschen bägge mottages positivt. 

 

 
Tabell 7 – CAR industribranschen 

Liknande den tidigare undersökta finansbranschen så resulterade både aktieförvärven i ett 

negativt och inkråmsförvärven i ett positivt CAR, där det kombinerade värdet även inom 

industribranschen utföll positivt. De ligger dessutom nära varandra, aktieförvärvens CAR är -

0,0974 och inkråmsförvärvens på 0,9855. Således är industribranschen den bransch där 

resultaten kommit varandra närmast, utav de fyra utvalda branscher som undersökts inom 

denna studie. 

 

Det som dock skiljer är de båda tillvägagångssättens värden vid offentliggörandet av förvärv 

där inkråmsförvärvens CAR hamnade på 0,1117 på dag 0 och aktieförvärvens CAR på 

0,3236. Det som går att utläsa ur tabellerna för respektive tillvägagångssätt är att man kan se 

att inkråmsförvärven håller en mycket jämnare nivå genom hela händelseförloppet. Detta 

medan aktieförvärven har betydligt större värden, men som där fördelas relativt jämt mellan 

positiva och negativa värden. Aktieförvärven präglas alltså av en större volatilitet. Detta går 

främst att utläsa på aktieförvärvens dag 0 och dag 1, som har väldigt höga värden vilka 

Dagar -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Summa

Aktieförvärv -0,1056 -0,2013 -0,0318 -0,0021 0,0003 0,3236 0,2040 0,0229 -0,0170 -0,1160 -0,1744 -0,0974

Inkråmsförvärv 0,0544 0,0596 0,0816 -0,0183 0,0326 0,1117 0,1412 0,1062 0,1314 0,1465 0,1387 0,9855
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balanserar ut de negativa värden som annars går att utläsa. Detta samtidigt som 

inkråmsförvärven för denna bransch endast har ett enda negativt värde, vid dag -2. 

 

5.2.3 Hälsovård 
Aktieförvärven inom hälsovårdsbranschen hade relativt överensstämmande rörelser på både 

den verkliga och förväntade avkastningen dagarna innan offentliggörande, man följer bägge 

samma mönster tills den verkliga avkastningen sjunker cirka 8% vid dag -2 (se bilaga 5). 

Dagen efter ökar den däremot 6%, för att vid offentliggörande öka ytterligare 23%. Samtidigt 

rör sig den förväntade avkastningen minimalt innan den vid dag 1 sjunker med omkring 7%. 

Samma mönster följer den verkliga avkastningen dagen efter offentliggörande och sjunker 

med 24%. Djupdykningen fortsätter nästa dag med ytterligare 7%, men vid eventfönstrets 

sista dag finns både den verkliga och förväntade avkastningen tätt inpå varandra vid -4%. 

Aktieförvärvens reaktioner vid offentliggörande går alltså i linje med industribranschens 

respons vid ett aktieförvärv, speciellt hur bägge branschers verkliga avkastning vid 

offentliggörande ökar tydligt för att sedan sjunka dagen efter. 

Diagrammet för den förväntade avkastningen vid inkråmsförvärv rör sig ständigt kring x-

axelns 0 punkt utan några större avvikelser medan man kan se en tydlig reaktion av 

offentliggörandet för den verkliga avkastningen där den överstiger 50% (se bilaga 6). Det som 

dock är ovanligt med detta diagram jämfört med de andra branscherna är hur nedgången efter 

offentliggörandet tar längre tid på sig. Vid dag 1 observeras den verkliga avkastningen på 

30% och vid dag 2 på 10%. Detta har inte tidigare kunnat utläsas vid någon annan bransch 

inom denna studie. Detta kan bero på att hälsovårdsbranschen kan anses som en säkrare 

bransch än de resterande och specifikt vid inkråmsförvärv. 

 
Tabell 8 – CAR hälsovårdsbranschen 

Den största skillnaden på CAR, mellan förvärvstyperna som denna studie behandlar, hittas i 

tabellen ovan. Aktieförvärvens CAR i hälsovårdsbranschen är negativ på -0,3847 och 

inkråmförvärvens ligger på höga 5,7967, vilket är den starkaste noteringen av samtliga. 

Inkråmsförvärvens CAR går då i linje med undersökningen genomförd av Martynova och 

Renneboog (2006). Vid inkråmsförvärvens dag noll noteras även den högsta CAR av alla sett 

till offentliggörande av ett företagsförvärv. Detta är även den tredje branschen av fyra möjliga 

där inkråmsförvärvens CAR överstiger aktieförvärvens, vilket visar tendenser till en större 

positivism i aktiemarknaden vid ett inkråmsförvärv. Den undantagna branschen är den som 

kommer behandlas i analysens nästa del. 

 

5.2.4 Sällanköpsvaror  
Det går inom detta diagram att utläsa mindre rörelser för både verklig och förväntad 

avkastning för aktieförvärven inom sällanköpsvarubranschen, men det som man har kunnat 

urskilja ur tidigare diagram är hur de följt varandra någorlunda (se bilaga 7). Detta är något 

som diagrammet går emot då det inte går att observera något tydligt mönster de båda 

avkastningarna emellan. Den främsta skillnaden syns på dag 0, offentliggörandet av förvärv, 

där den verkliga avkastningen ökar med cirka 23% men där den förväntade avkastningen mer 

eller mindre ligger kvar på samma nivå som vid dag -1. Vid dag 1 däremot sjunker båda 

Dagar -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Summa

Aktieförvärv -0,0229 -0,0442 -0,0654 -0,1326 -0,1557 0,0616 0,1053 -0,0044 -0,0674 -0,0288 -0,0302 -0,3847

Inkråmsförvärv 0,0731 0,0925 0,1035 0,1388 0,0981 0,5931 0,8460 0,9426 0,9680 0,9533 0,9878 5,7967
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avkastningarna men där den förväntade avkastningen påbörjar en ökning vid dag 2 för att sen 

sjunka återigen. Detta kan misstänkas vara en försenad reaktion av förvärvens 

offentliggörande. 

 

Även på diagrammet av sällanköpsvarubranschen kan det observeras att den förväntade 

avkastningen vid inkråmsförvärv rör sig runt 0 punkten kring x-axeln, undantaget från dag -2 

där den sjunker med mer än 10% (se bilaga 8). Detta kan vara en naturlig reaktion då den 

verkliga avkastningen för denna dag sjönk. Den verkliga avkastningen ökade med cirka 38% 

vid offentliggörandet och man kan då se att den förväntade avkastningen minskar något i 

samband med detta istället för att öka. Den verkliga avkastningen har då reagerat normalt sett 

till de tidigare branscherna, med undantag för hälsovårdsbranschen. Dock så minskar den 

verkliga avkastningen vid dag 4 med cirka 15%. 

 
Tabell 9 – CAR sällanköpsvarubranschen 

CAR för sällanköpsvarubranschen för aktieförvärv går att utläsa till 0,3975 och för 

inkråmsförvärven till -0,6945. För samtliga branscher konstateras att de har ett positivt och ett 

negativt värde för de två olika tillvägagångssätten. Det som då utmärker 

sällanköpsvarubranschen är att den går tvärtemot resterande branscher sett till värdena på 

CAR. Då aktieförvärvens CAR är positivt, är detta den enda bransch med ett positivt CAR för 

denna förvärvstyp. Därtill är inkråmsförvärvens negativa värde på CAR unik för denna studie, 

då resterande branscher uppvisade positiva siffror vid inkråmsförvärv. Detta betyder då även 

att det är den enda branschen där inkråmsförvärvens avkastning inte överstiger 

aktieförvärvens. Detta måhända vara en följd till att det uppköpta företaget kan dra vissa 

fördelar av att överlåtelsen sker i aktieform, exempelvis ur ett skattemässigt perspektiv då 

man kan profitera på försäljning av aktier inom dotterbolag, vars aktieförsäljningar är helt 

utan skattebörda (KPMG, 2016). Sällanköpsvarubranschen är dessutom den enda bransch som 

finner samband med undersökningen från Fuller, Netter och Stegemoller (2002), då 

branschens totala utfall på CAR blev negativt. Att sällanköpsvarubranschen sticker ut ur 

mängden, i jämförelse med resterande tre branscher, styrker det Altman och Schwartz (1973) 

redogjort. De gjorde gällande att det kan vara av intresse med en branschindelning när verktyg 

som aktiekurser ska tas i beaktande, då det underlättar en eventuell analys där likheter och 

skillnader ska lyftas fram. 

 

Utförandet av t-testerna visade en signifikant skillnad mellan tre branscher; finans och 

sällanköpsvaror, hälsovård och industri samt hälsovård och sällanköpsvaror. Nollhypotesen, 

om att CAR inte skiljer sig åt på aktiemarknaden för respektive bransch, förkastas för dessa 

jämförelser då deras p-värden efter genomförda beräkningar inte uppgår till signifikansnivån 

på 5%. För resterande jämförelser, vars p-värden översteg den givna signifikansnivån, går det 

inte att statistiskt bevisa ett signifikant samband vilket gör att nollhypotesen för dem inte kan 

förkastas. 

 

  

Dagar -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Summa

Aktieförvärv 0,0054 0,0794 0,0068 -0,0179 0,0149 0,1986 0,1633 0,1746 0,0075 -0,0954 -0,1397 0,3975

Inkråmsförvärv 0,0309 0,0632 0,0116 -0,1448 -0,2382 0,0656 0,0511 0,0373 -0,0151 -0,2225 -0,3336 -0,6945
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5.3 Analys mellan förvärvstyper 

5.3.1 Aktieförvärv 
Nedanstående diagram visar den abnormala avkastningen för respektive bransch vid 

aktieförvärven. 

 
Diagram 8 – AR samtliga branscher aktieförvärv 

Ovanstående diagram visar tydligt hur alla branscher, med undantag för finansbranschen, har 

en positivt uppåtgående kurva vid offentliggörande av aktieförvärv. Industribranschen är den 

bransch vars reaktion är den klart bästa med en ökning på AR med omkring 30%. Den enda 

bransch där offentliggörandet möttes av en nedgång, finansbranschen, sjönk AR med cirka 

7%. Gemensamt för alla fyra branscher vid ett aktieförvärv är att dagen efter offentliggörande, 

dag 1, haft en negativ utveckling på AR. Det kan tolkas som att aktiemarknaden överskattat 

förvärvets värde för att sedan anpassa sig till en mer normal nivå under dag 1.  

Industribranschen, som tidigare nämnts haft den mest positiva reaktionen vid dag 0, är även 

den bransch vars kurva pekar skarpast nedåt vid dag 1. Vid eventfönstrets sista dag placerar 

sig sedan alla branscher inom liknande nivåer sett till AR, något som kan tolkas som att 

aktiemarknaden tenderar att bete sig nästintill överensstämmande fem dagar efter ett 

aktieförvärv, oavsett branschtillhörighet. Alltså går alla branscher, förutom en, emot Eckbo’s 

(1983) påstående om att offentliggörande av företagsförvärv genererar i negativa 

avkastningar. Den bransch som går i linje med forskarens resultat är finansbranschen, som vid 

offentliggörandet av aktieförvärv påverkas negativt. 

 
  

-0.30%

-0.20%

-0.10%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

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

Finans

Industri

Hälsovård

Sällanköpsvaror



33 
 

5.3.2 Inkråmsförvärv 
Nedanstående diagram visar den abnormala avkastningen för respektive bransch vid 

inkråmsförvärven. 

 
Diagram 9 – AR samtliga branscher inkråmsförvärv 

Vid observerandet av samtliga branschers inkråmsförvärv så går det här att utläsa hur samtliga 

branscher har påverkats positivt vid offentliggörandet inom detta tillvägagångssätt. Men där 

skillnaderna mot aktieförvärven klargörs de största förändringarna för finans och 

industribranschen. Industribranschen som här endast haft en något positiv AR, i jämförelse 

mot när aktieförvärv genomfördes inom samma bransch. Finansbranschen har här en tydlig 

positiv reaktion i jämförelse med aktieförvärven. Inom detta tillvägagångssätt så kommer 

hälsovårdsbranschen upp till cirka 50%, vilket är den bransch med den mest positiva 

reaktionen på AR av samtliga branscher oavsett förvärvstyp. Vid dag fem anpassas finans-, 

industri- och hälsovårdsbranschen till liknande nivåer medan sällanköpsvarubranschen 

fortfarande innehar en väsentlig negativ placering.  

Det kan även konstateras att samtliga branscher, med undantag för industribranschen, ökade 

ytterligare vid offentliggörande av inkråmsförvärv än vad de fick till följd vid aktieförvärv. 

Detta kan kopplas till tidigare nämnt om att investerare möjligtvis känner en större 

tillförlitlighet vid inkråmsförvärv. En annan bakomliggande faktor för differensen mellan 

studiens CAR vid aktie- respektive inkråmsförvärv, kan vara att skattetaxeringen vid ett 

aktieförvärv generellt sett är högre än vid ett inkråmsförvärv, vilket kan ha en betydande 

influens på reaktionen från investerare (KPMG, 2016). 

T-testet som genomfördes för att jämföra de två olika förvärvsmetodernas CAR redogör för 

att det finns en signifikant skillnad mellan de två olika förvärvsmetoderna aktie- och 

inkråmsförvärv. I och med att p-värdet på 0,2% är lägre än den givna signifikansnivån på 5% 

så förkastas därmed nollhypotesen om att CAR inte skiljer sig åt på aktiemarknaden för 

respektive förvärvsmetod.  
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6. Slutsats 
För detta avsnitt kommer en sammanställd presentation utifrån empiri och analys av studiens 

slutsatser att belysas, där tidigare nämnda undersökningsfrågor kommer att besvaras. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur förvärvsmetoden påverkar de uppköpande företagens 

abnormala avkastning på kort sikt, samt utröna huruvida företagens branschtillhörighet har en 

betydelse för reaktionen. 

 

Utifrån studiens givna syfte så har tre frågor tagits fram för att försöka besvara syftet, där man 

har som undersökningsfrågor huruvida offentliggörande av företagsförvärv genererar AR för 

uppköpande företag. Samtidigt har man valt att undersöka de samband mellan 

förvärvsmetoder och aktiemarknadens kortsiktiga reaktioner, men även om företagens 

branschtillhörighet är en bakomliggande faktor. 

 

Utgår man från diagram 3 i analysen som beskriver AR utifrån aktie- och inkråmsförvärv så 

kan man tydligt se på resultatet för denna studie att företag gynnas vid inkråmsförvärvens 

offentliggörande, till skillnad från när ett aktieförvärv genomförs. Detta utläses då den 

positiva AR är högre vid inkråmsförvärv, samtidigt som det tar längre tid för de att anpassas 

till en mer normal nivå som innan offentliggörandet än vid ett aktieförvärv. Att AR gynnas av 

ett inkråmsförvärv går även att se på diagram 1, där det för samtliga branscher har negativa 

värden på AR för aktieförvärv. Detta samtidigt som det endast är sällanköpsvarubranschen 

som erhållit ett negativt värde för inkråmsförvärven där resterande fått positiva värden. 

Resultaten enligt denna studie förmedlar även att ett inkråmsförvärv är att föredra i jämförelse 

med aktieförvärv, detta med undantag för företag i sällanköpsvarubranschen som enligt 

diagram 1 missgynnas mindre av ett aktieförvärv. Statistiskt gick det inte att fastslå huruvida 

offentliggörande av företagsförvärv haft en effekt på AR, detta medför att nollhypotesen inte 

kunnat förkastas.  

 

Det som även går att se utifrån diagram 1 är hur tre av fyra branscher fått antingen ett positivt 

och ett negativt AR. Undantaget är sällanköpsvarubranschen där bägge resultat blev negativa. 

Hälsovårdsbranschen är den bransch med högst positiva AR vid inkråmsförvärv och även den 

bransch vars aktieförvärv varit minst negativa i AR. Hälsovårdsbranschens positiva AR inom 

inkråmsförvärv, följs av mindre positiva AR för finans- och industribranschen. För 

aktieförvärven har finansbranschen det mest negativa AR följt av industri, sällanköpsvaror 

och hälsovård. Därför kan man urskilja att hälsovårdsbranschen är den bransch som gynnas 

bäst vid offentliggörande av företagsförvärv sett till AR, oavsett förvärvsmetod. T-testerna för 

branschjämförelserna visade en signifikant skillnad mellan tre branscher; finans och 

sällanköpsvaror, hälsovård och industri samt hälsovård och sällanköpsvaror. Nollhypotesen 

förkastas då deras p-värden efter genomförda beräkningar inte uppgår till signifikansnivån på 

5%. 

 

Ett viktigt antagande som gjorts runt hela studiens gång för påverkan av offentliggörandet för 

företagsförvärven är uteslutande av insider information. Det har varit av yttersta avgörande 

för denna studie att information av denna sort inte läckt ut tidigare än vid offentliggörandet, 

detta då det med stor sannolikhet skulle haft en betydande i inverkan på aktiekursen dagarna 

innan offentliggörandet. Detta skulle i samband med en sådan läcka i företaget tyda på 

osäkerhet och låg tillförlitlighet inom företaget. I och med detta har den effektiva 

marknadshypotesen varit en central teori för denna studie, då den medelstarka formen som 

studien grundar sig på antar en fullständig effektiv marknad. Därför kan det fastställas att 
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offentliggörandet av företagsförvärv som betraktas som ny information eventuellt har en 

påverkan på aktiekursen. 

 

Det slås fast att denna studie stämmer överrens med Singh och Montgomery (1987), då en 

positiv AR uppvisas vid offentliggörande om man ser till samtliga observationer. Vidare 

finner man samband med Datta, Narayanan och Pinches (1992) då AR för aktieförvärven 

resulterat i negativa värden. Även Martynova och Renneboog’s forskning från år 2006 går i 

linje med de empiriska resultaten som studien uppvisar vid inkråmförvärvens positiva CAR. 

Emellertid gällande aktieförvärvens CAR så går resultaten emot forskningen. T-testet för 

jämförelsen mellan förvärvsmetodernas CAR redogör för att det finns en signifikant skillnad 

mellan aktie- och inkråmsförvärv. I och med att p-värdet är lägre än den givna 

signifikansnivån på 5% så förkastas nollhypotesen. Det konstateras även att Altman och 

Schwartz’s (1973) påstående, om att kategorisera företag i olika branscher när man ser till 

aktierörelser, är av intresse vilket styrks av denna studies utfall. 

 

Därtill kan det fastställas att tre utav studiens utvalda branscher inte finner relation till Eckbo 

(1983), däremot går det att urskilja en anknytning mellan finansbranschen och Eckbo’s 

resultat, sett till det negativa AR vid offentliggörande av förvärv. Avslutningsvis konstateras 

att Fuller, Netter och Stegemoller’s (2002) forskningar kring publika förvärv och dess 

negativa CAR, inte är förenlig med det positiva resultatet för den här studien. 
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7. Diskussion 
Detta avsnitt utgörs av en diskussion utifrån studiens resultat, analys och slutsats. Vidare 

kommer det att presenteras författarnas egna tolkningar och synvinkel.  Slutligen kommer 

författarna sammanställa intressanta förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Egen reflektion 
Valet av forskningsområdet företagsförvärv togs av författarna inom denna studie väldigt 

snabbt då det är ett intressant och dagsaktuellt ämne som det forskats väldigt mycket kring. 

Då togs tillfället i akt till att kunna sätta sig in och utveckla en djupare förståelse kring ämnet. 

Det som dock var svårare för författarna var att bestämma sig för inom vad som ska 

undersökas kring företagsförvärv. Efter att ha läst på något kring ämnet ville man sätta sin 

egen prägel på studien. Detta gjordes genom att studera företagsförvärvs påverkan på 

aktiekursen, välja ut två tillvägagångssätt och undersöka fyra branscher som tidigare inte 

sammanställts under sådana förhållanden innan. 

 

I efterhand går det att konstatera förvärvmetodens signifikans för de uppköpande företagen 

vid ett förvärv. Kunskapen kring ämnet har vidgats och förståelsen har med studiens gång 

utvecklats, detta med hjälp av den använda litteraturen och den tidigare forskning som hjälpt 

för att kunna sätta sig in i ämnet. Det är inte bara det studien ämnat att undersöka som det 

utvecklats en förståelse för utan även kring företagsförvärvs historia kring förvärvsvågor och 

de bakomliggande motiven runt förvärven. 

 

När man gått igenom förvärvens motiv har en förståelse erhållits kring varför företag väljer att 

genomföra förvärv. Detta går att förklara som så att de motiven oftast riktar sig till att 

företagets långsiktiga arbete ska utvecklas inom olika verksamhetsområden. Det kan även ses 

som marknadsstrategier för företagets utveckling.   

 

7.2 Egen kritik 
Sekundärdata som omsorgsfullt samlats in och sammanställts från olika börskurser och 

använda databaser har dokumenterats inom fristående Excelfiler. Det har varit av stor vikt att 

behandla de modeller och formler som utkrävts att beräknas med stor noggrannhet under 

studiens gång för att inte få fram några missvisande resultat. Då beräkningarna varit 

tidskrävande men ändå effektiva med hjälp av Excels funktioner har det krävts en noggrann 

tidsplanering för att alltid vara i fas under uppsatsens gång. Det har hänt att författarna fått 

behandla bakslag under studiens gång som inte varit tidseffektivt men som rätats ut. 

 

Exempel på detta var när det först lärdes känna Bureau van Dijk’s databas Zephyr, där det tog 

tid tills man förstått hur allting fungerar och dess olika inställningar. Zephyr var dock en 

positiv överraskning för författarna, att när man väl lärt sig dess funktioner så användes 

databasen enkelt, effektivt och underlättade insamlingen av data på ett väldigt lätthanterligt 

sätt. 

 

Studien kom att undersöka 64 företagsförvärv fördelat på fyra branscher och två 

förvärvsmetoder. Något som kom att behöva justeras under studiens gång var att det först var 

tänkt att endast behandla svenska förvärv, men i brist av dessa kom författarna fram till att 

även amerikanska förvärv skulle behandlas i studien. På detta vis gav det studien ett 

internationellt stuk. Något som inte togs i beaktande var om de förvärv som ägt rum under 

finanskrisen 2008 kan ha haft en påverkan på resultaten för hur det normalt kan se ut.   
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har det framför författarna för denna studie uppkommit intressanta frågor 

kring hur man skulle kunna utveckla forskningen. Det skulle vara intressant om man 

genomfört en liknande studie kring offentliggörandet, men istället undersöka för ett mer 

långsiktigt perspektiv. Vidare skulle man kunna utföra en studie kring flertalet 

tillvägagångssätt och fördjupade sig än mer på dessa för att kunna utgöra samband de mellan. 

Valet av branscher skulle även det vara intressant att undersöka och se om andra resultat 

erhållits vid andra branschval än de som gjorts för denna studie. Ett ämne som inte tas upp i 

lika stor utsträckning som de andra förslagen är huruvida de olika förvärvstyperna vertikal, 

horisontell och konglomerat har för påverkan på aktiekursens avkastning. Detta förslag 

grundades efter att ha läst forskningen gjord av Sing och Montgomery (1987) som menade på 

att AR fått ett mer positivt resultat vid enbart horisontella förvärv. Det skulle även vara 

intressant att undersöka förvärvens AR under en finanskris och jämföra de med en tidperiod 

antingen innan eller efter en finanskris. På samma sätt att ha i beaktande huruvida man 

befinner sig inom en låg- respektive högkonjunktur kan vara bakomliggande orsaker för ett 

visst resultat och genomföra en studie kring företagsförvärv under en hög- respektive 

lågkonjunktur.  
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9. Bilagor 
 
Finans 

Bilaga 1 – Aktieförvärvens verkliga och förväntade avkastning

 
 

Bilaga 2 – Inkråmsförvärvens verkliga och förväntade avkastning

 
 

 

Industri 

Bilaga 3 – Aktieförvärvens verkliga och förväntade avkastning
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Bilaga 4 – Inkråmsförvärvens verkliga och förväntade avkastning

 
 

 

Hälsovård 

Bilaga 5 – Aktieförvärvens verkliga och förväntade avkastning
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Sällanköpsvaror 

Bilaga 7 – Aktieförvärvens verkliga och förväntade avkastning

 
 

 

Bilaga 8 – Inkråmsförvärvens verkliga och förväntade avkastning
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Samtliga företagsförvärv inom urvalet  * = amerikanskt förvärv 

Bilaga 9 – Förvärv inom finansbranschen

 
 

 

Bilaga 10 – Förvärv inom industribranschen

 
 

 

 

 

Finans

Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp

D Carnegie & Co AB Hyresbostäder AB 02/06/2014 267,349.90 th EUR Aktie

Ratos AB Hent AS 24/05/2013 110,691.34 th EUR Aktie

Bure Equity AB Skanditek Industriförvaltning AB 14/10/2009 186,272.04 th EUR Aktie

Investment AB Kinnevik Emesco AB 23/04/2009 144,809.89 th EUR Aktie

Diös Fastigheter AB Norrvidden Fastigheter AB 22/09/2011 637,432.14 th EUR Aktie

Nordnet AB Konsumentkredit i Sverige AB 30/06/2010 27,345.67 th EUR Aktie

Catena AB Tribona AB 20/10/2015 232,366.92 th EUR Aktie

Fabege AB Fastighets AB Tornet 03/02/2006 400,810.20 th EUR Aktie

Ratos AB Contex Holding A/S 23/07/2007 173,013.23 th EUR Inkråm

Loomis AB Via Mat Holding AG 04/04/2014 164,240.98 th EUR Inkråm

Catena AB Brinova Logistik AB 20/08/2013 438,829.36 th EUR Inkråm

Scribona AB Catella AB 26/05/2010 50,193.32 th EUR Inkråm

Varyag Resources AB Rusforest Ltd. 05/05/2009 Ingen info Inkråm

Investor AB Permobil AB 27/03/2013 637,604.70 th EUR Inkråm

Ratos AB TFS Trial Form AB 07/09/2015 45,000.00 th EUR Inkråm

Ratos AB Nebula OY 25/03/2013 102,500.00 th EUR Inkråm

Industri

Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp

SSAB AB Rautaruukki OYJ 22/01/2014 1,089,077 th EUR Aktie

Sandvik AB Seco Tools AB 07/11/2011 1,772,914 th EUR Aktie

Duroc AB Swedish Tool Holding AB 12/02/2007 10,674.66 th EUR Aktie

Nibe Industrier AB Schulthess Group AG 11/04/2011 520,400.90 th EUR Aktie

CTT Systems AB Catron Elektronik AB 11/11/2009 1,195.56 th EUR Aktie

Rederi AB Trans Viking AS 13/08/2010 151,394.15 th EUR Aktie

Bong Ljungdahl AB Cadix SAS 09/09/2010 59,736.13 th EUR Aktie

Alcaston Exploration AB Arctic Gold AB 09/04/2010 3,100.54 th EUR Aktie

Billerud AB Korsnäs AB 20/06/2012 1,319,131 th EUR Inkråm

Atlas Copco AB Edwards Group Ltd. 19/08/2013 1,167,477 th EUR Inkråm

SKF AB Kaydon Corporation 05/09/2013 924,153.74 th EUR Inkråm

Husqvarna AB Gardena AG 21/12/2006 730,000.00 th EUR Inkråm

Atlas Copco AB Dynapac AB 05/02/2007 590,757.94 th EUR Inkråm

Sandvik AB Varel International Energy Inc. 07/01/2014 540,166.69 th EUR Inkråm

Rederi AB SBS Marine Ltd. 05/10/2011 94,083.23 th EUR Inkråm

SKF AB General Bearing Corporation 13/02/2012 102,653.71 th EUR Inkråm
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Bilaga 11 – Förvärv inom hälsovårdsbranschen

 
 

Bilaga 12 – Förvärv inom sällanköpsvarubranschen

 
 

Hälsovård

Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp

Meda AB Rottapharm SPA 31/07/2014 2,275,000 th EUR Aktie

Meda AB Medpointe Inc. 20/07/2007 587,807.37 th EUR Aktie

Biovitrum AB Swedish Orphan International AB 05/11/2009 343,331.68 th EUR Aktie

Bringwell AB Naturamed AB 06/09/2007 34,025.34 th EUR Aktie

Recipharm AB Lusomedicamenta Farmaceutica SA 13/11/2014 112,300.00 th EUR Aktie

Orexo AB Biolipox AB 15/10/2007 91,828.23 th EUR Aktie

Vitrolife AB Unisense Fertilitech A/S 05/11/2014 75,567.40 th EUR Aktie

Medivir AB Biophausia AB 11/04/2011 61,453.13 th EUR Aktie

Meda AB Recip AB 25/10/2007 333,574.03 th EUR Inkråm

Recipharm AB Corvette Group SPA 19/08/2014 121,800.00 th EUR Inkråm

Vitrolife AB Swemed Holding AB 26/01/2006 9,842.90 th EUR Inkråm

Meda AB Viatris GmbH & Co. KG 08/08/2005 750,000.00 th EUR Inkråm

Meda AB Novartis AG 20/01/2005 101,294.06 th EUR Inkråm

Pfizer Inc. Hospira Inc. 05/02/2015 15,151,843 th EUR Inkråm *

Baxter International Inc. Gambro AB 04/12/2012 3,021,937 th EUR Inkråm *

Amgen Inc. Abgenix Inc. 14/12/2005 2,187,840 th EUR Inkråm *

Sällanköpsvaror

Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp

RNB Retail & Brands AB JC AB 09/05/2006 240,258.68 th EUR Aktie

Mekonomen AB Meca Scandinavia AB 12/10/2011 210,846.09 th EUR Aktie

Mekonomen AB Sörensen & Balchen A/S 27/01/2011 80,690.29 th EUR Aktie

Bilia AB Auto7h AB BMW Operations 03/10/2012 3,298.02 th EUR Aktie

WeSC AB The Shirt Factory AB 07/12/2015 1,785.30 th EUR Aktie

Wedins Skor AB Don Donna Brand 09/03/2005 3,653.02 th EUR Aktie

Stockwik Förvaltning AB Bergfast AB 01/10/2014 1,893.39 th EUR Aktie

RNB Retail & Brands AB C/O Department & Stores AB 09/02/2005 17,922.09 th EUR Aktie

Byggmax Group AB Skånska Byggvaror AB 04/11/2015 104,282.46 th EUR Inkråm

Bilia AB O D Bilteknik AB 17/03/2011 837.71 th EUR Inkråm

Byggmax Group AB Buildor AB 16/10/2015 13,905.99 th EUR Inkråm

Bilia AB Toyota Sweden Holding AB 20/01/2014 12,444.39 th EUR Inkråm

Phillips-Van Heusen CorporationTommy Hilfiger BV 15/03/2010 2,300,000 th EUR Inkråm *

Advance Auto Parts Inc. General Parts International Inc. 16/10/2013 1,482,259 th EUR Inkråm *

O'Reilly Automotive Inc. CSK Auto Corporation 01/04/2008 664,500.73 th EUR Inkråm *

GameStop Corporation SFMI-Micromania SAS 01/10/2008 504,157.20 th EUR Inkråm *


