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Sammanfattning 

Titel: Företagsförvärvs inverkan på förvärvande bolags aktiepris – En studie på den 

svenska marknaden med hänsyn till konjunkturläge, förvärvsfinansiering och 

förvärvsstorlek 

Författare: Evelina Hjelmberg och Filippa Zeisig 

Handledare: Öystein Fredriksen 

Bakgrund: Tidigare studier faller väl i linje med den bakomliggande teorin, att det 

förvärvande företagets avkastning ska sjunka i samband med offentliggörandet av 

förvärv. Dock har detta samband ifrågasatts av studier genomförda på senare tid som inte 

kunnat visa på signifikanta samband och i vissa fall även påvisat positiva avkastningar. 

Utfallet tycks vara beroende av många variabler varpå konjunkturen, finansieringen av 

förvärvet och förvärvsstorleken varit återkommande i flertalet studier inom ämnet. 

Syfte: Studiens syfte är att analysera om och hur företagsförvärv påverkar aktiekursen för 

det förvärvande företaget vid offentliggörandet av förvärv på den svenska marknaden 

januari 2004 till december 2014, samt hur konjunkturläget, finansieringen och det 

förvärvade företagets relativa storlek påverkar avkastningen. 

Genomförande: För att uppnå syftet med uppsatsen genomförs empiriska studier. 

Analysen av förvärvs påverkan på aktiekurs är av typen eventstudie som utgår från 

historiska tidsserier över prisutvecklingen för det förvärvande bolagets aktie. Studien 

utgår från en deduktiv ansats. 

Resultat: Studien visar att tio dagar kring offentliggörandet av ett företagsförvärv sjunker 

det förvärvande företagets aktiekurs. Dagsvisa abnormala avkastningar uppvisade 

signifikant negativ avkastning, förutom dagen för offentliggörandet som inte visade på 

något statistiskt samband. Det positiva sambandet mellan de abnormala avkastningarna 

och konjunkturläget visar att det i lågkonjunktur uppstår positiv avkastning och att det i 

högkonjunktur uppstår negativ avkastning. Valet av finansieringsalternativ har 

signifikant påverkan då aktier används som finansieringsalternativ, vilket ger i en positiv 

utveckling av aktiekursen. Denna studies resultat visar även att det finns ett positivt 

samband mellan förvärvets relativa storlek och den kumulativa avkastningen.  

Nyckelord: Företagsförvärv, investering, abnormal avkastning, konjunktur, finansiering, 

relativ storlek 

  



 

 

Abstract 

Title: The Impact of Corporate Acquisition on the Acquiring Company’s Stock Price – 

A Study on the Swedish Market Regarding the Economic Cycle, Acquisition Funding and 

Target Size 

Authors: Evelina Hjelmberg and Filippa Zeisig 

Supervisor: Öystein Fredriksen 

Background: Previous studies falls well in line with the underlying theory that the 

acquiring company’s return will fall at the announcement of acquisition. However, this 

correlation is challenged by recently conducted studies that have not been able to show 

significant relationships between acquirers return and announcement of acquisition, and 

some studies have also demonstrated positive returns. The outcome appears to be 

dependent on many variables on which economic conditions, funding and target size have 

been recurrent in many studies within the subject. 

Aim: The study aims is to analyze if and how the announcement of acquisition affects 

the stock price of the acquiring company on the Swedish market from January 2004 to 

December 2014, and how the economic cycle, the funding and the acquired company’s 

relative size affects the said returns. 

Completion: In order to achieve the aim of the thesis empirical studies are concluded. 

The analysis of the acquisition’s impact on the share price is of the type of event study 

based on the historical time series of the price changes of the acquiring company’s stock. 

Results: This study shows that, during ten days around the announcement of an 

acquisition, the acquiring company’s stock price falls and produces negative returns. 

Daily abnormal returns shows significant negative returns, except for the date of 

announcement which showed no statistical relationship. The positive relationship 

between the abnormal returns and the economic condition in the country shows that 

positive returns occur in recession and negative returns occur in times of economic 

growth. The choice of funding has significant influence on the abnormal return when the 

acquirer’s shares are used as funding, providing an increase of the share price. The results 

also show that there is a positive correlation between the relative size of the acquired 

company and the acquirer’s return. 

Keywords: Corporate acquisition, investment, abnormal return, economic cycle, 

funding, relative size
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 1980-talet har antalet företagsförvärv i världen ökat markant från strax 

under 5 000 till strax över 40 000 år 2014. I Västeuropa genomfördes år 2014 nästan 

13 000 förvärv till ett värde som uppgick till nästan 900 miljarder euro och har därmed 

gått om USA i antal förvärv (Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances, 2014).  

Då antalet förvärv ökar globalt, ökar även efterfrågan kring förståelse för hur förvärv 

påverkar aktiekursen och vilka faktorer som kan komma att påverka kursen under 

förvärvet. Berk och DeMarzo (2011) samt Damodaran (2012) förklarar att vid ett 

företagsförvärv gäller den allmänna regeln att det köpande företagets aktiekurs sjunker 

vid offentliggörandet av förvärvet. Detta hävdar författarna beror på att köparen betalar 

en premie till det uppköpta företagets aktieägare. Förvärv innebär även stora kostnader, 

både av direkt slag vid uppköpet men även indirekt vid integreringen av det förvärvade 

företaget. På grund av aktienedgången vid förvärv är det av vikt att se över beslutet om 

när ett företagsförvärv ska genomföras. Om det förvärvande företagets aktiekurs befinner 

sig i en nedåtgående trend kan det ta emot att teoretiskt sett sänka kursen ytterligare med 

ett förvärv. Däremot ska förvärv skapa värde för företaget och på lång sikt utveckla 

synergieffekter som ger större värde än den initiala värdeminskningen, vilket används 

som argument för att genomföra affären vid en tidpunkt som inte nödvändigtvis är optimal 

för kursutvecklingen. Dock är förhoppningarna om stora synergieffekter i många fall 

överdrivet optimistiska jämfört med vad som är genomförbart och realistiskt (Berk & 

DeMarzo, 2011; Damodaran, 2012).   

1.2 Problemformulering 

Studier som gjorts på den amerikanska marknaden enas kring att aktieägarna till det 

förvärvade företaget, hädan efter objektet, är de tydliga vinnarna i uppköpsprocessen. 

Merparten av efterforskningar som gjorts på material från 70- och 80-talet visar att det 

förvärvande företagets aktiekurs drabbas av en nedgång vid offentliggörandet om förvärv.  

Jarrell, Brickley och Netter (1988) visar i deras studie att från 1960-talet till 1980-talet 

har avkastningen för det köpande företaget generellt sett sjunkit. Vidare hävdar de att en 

anledning till att avkastningen minskat och varit negativ under 1980-talet bland annat var 

den ökade konkurrensen mellan de bjudande företagen (Jarell, Brickley & Netter, 1988). 

Denna konkurrens har intensifierats fram tills dagens läge då både antalet och värdet av 

förvärven ökat runt om i världen (Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances, 2014). 

Den ökade konkurrensen driver upp förvärvets köpeskilling och avkastningen för de 
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bolag som är med i budgivningen minskar, vilket kan bero på att aktieägarna är skeptiska 

till det värde som förvärvet kommer att innebära (Jarrell, Brickley & Netter, 1988).  

Andrade, Mitchell och Stafford (2001) visar i sin studie att förvärv skapar värde för 

aktieägarna till de båda företagen totalt sett men under perioden för annonserandet verkar 

det endast vara objektets aktieägare som får en positiv utveckling på sin kurs. De visar 

även att avkastningen för det förvärvande företaget under dagarna runt förvärvet är 

negativ och under en längre tidshorisont minskar avkastningen ytterligare (Andrade, 

Mitchell & Stafford, 2001). 

Flera studier försöker med hjälp av olika faktorer förklara hur förvärvet avspeglas i 

kursutvecklingen. En av dessa faktorer är finansieringen av uppköpet som i tidigare 

studier konstateras ha stor betydelse för kursutvecklingen för de båda företagen men 

framförallt för det förvärvande bolaget. Studierna är i linje med teorin att det förvärvande 

företagets avkastning understiger den normala, men menar också att denna 

underavkastning är beroende av finansieringsmedlet som använts i affären. Förvärv som 

finansieras med hjälp av det köpande bolagets aktier verkar ge en mer negativ effekt på 

aktievärdet än förvärv som finansierats på andra sätt (Andrade, Mitchell & Stafford, 

2001). Motivet till att använda egna aktier som finansieringsmedel kan variera mellan 

bolag. Myers och Majluf (1984) menar att företag oftast väljer att använda aktier i det 

egna bolaget vid finansiering av förvärv då företagsledningen anser att marknaden har 

övervärderat aktien. Detta leder till att aktievärdet för det köpande bolaget sjunker 

avsevärt mer än i de fall då förvärv finansieras med andra medel (Myers & Majluf, 1984). 

Dock finns det studier som motstrider teorin om att aktieutvecklingen generellt sett är 

negativ för förvärvande företag. Neuhierl, Scherbina och Schlusches (2013) visar i sin 

studie att avkastningen för det förvärvande företaget är positiv vid offentliggörandet av 

förvärvet. Denna studie analyserade förvärv under 2006-2009 vilket innefattar den 

senaste kraftiga konjunkturnedgången (Neuhierl, Scherbina & Schlusches, 2013). I en 

granskning av tolv uppköp annonserade och genomförda under slutet av 2006 och början 

av 2007 visade att åtta av de köpande företagens aktiepris steg i samband med 

offentliggörandet av förvärvet (Östlund, 2007). Vidare hävdas det att denna uppgång kan 

förklaras av det instabila ekonomiska läget som präglade marknaden under de åren. I 

enighet med detta fann Öz (2010) ett samband mellan aktiens utveckling och marknadens 

konjunkturläge under tiden för offentliggörandet, där förvärv som genomförs i 

lågkonjunktur genererar högre avkastning än förvärv som genomförs i högkonjunktur 

(Öz, 2010). Med anledning av detta finner författarna det intressant att se i vilken mån 

konjunkturläget kan förklara aktiekursens rörelse i samband med förvärv. 
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Förvärvets storlek i förhållande till det uppköpande företaget är en återkommande faktor 

i tidigare studier som försöker förklara en avkastning skild från den normala vid förvärv. 

I en studie av Jansen, Sanning och Stuart (2013) visas att företag kan både överavkasta 

och underavkasta sin normala kursutveckling beroende på motivet till förvärvet. De 

visade att överavkastning skapas då motivet till förvärvet klassas som ”värdeskapande”, 

exempelvis synergieffekter eller investeringar gjorda för att maximera aktieägarvärde. 

Underavkastning skapas då motivet är ”värdeförstörande”, exempelvis investeringar 

gjorda för att enbart gagna beslutsfattaren. Denna avkastning analyserades med den 

relativa storleken på förvärvet, vilken beräknades som köpeskillingen delat med 

marknadsvärdet på det förvärvande företagets egna kapital. Beroende på om förvärvet 

initialt sett skapat över- eller underavkastning blir storleken på denna större, ju större 

förvärvet är. Slutsatsen av studien genomförd av Jansen, Sanning och Stuart (2013) är 

således att den relativa storleken på förvärvet förstärker förvärvets effekt på avkastningen. 

Även Brealey, Myers och Allen (2011) menar på att motivet till förvärvet kan ha 

betydelse för kursutvecklingen. De menar att företagsledningen ofta är påverkade av 

hybris och betalar mer för objekten än vad de är värda och på så sätt skapas negativ 

avkastning vid förvärv (Brealey, Myers & Allen, 2011).  

Både det förvärvande företagets och marknadens uppfattning om vad som skapar värde 

tycks således spela en stor roll för aktiekursutvecklingen vid förvärv. Även hur 

informationen om förvärvet uttrycks och sprids i media har visats vara av betydelse och 

bland annat Nofsinger (2014) diskuterar informationsflödets roll vid investeringar. 

Författaren hävdar att detta flöde har en central roll vid investeringar och att optimistiskt 

vinklad information ökar handeln under den dagen (Nofsinger, 2014). Då tillgängligheten 

till information har ökat lavinartat de senaste årtiondena blir denna fråga alltmer aktuell. 

Författarna ser en möjlighet att med hjälp av investeringspsykologi kunna förklara varför 

kursen i vissa fall stigit när den enligt teorin ska sjunka vid förvärv. 

Det ekonomiska klimatet och förvärvsprocessen har förändrats sedan 70-talet, vilket 

innebär att även resultaten för hur det förvärvande bolagets aktiekurs påverkas under 

offentliggörandet av ett förvärv bör ha förändrats. Merparten av de studier som ligger till 

grund för denna studie analyserar förvärv på den amerikanska marknaden under den 

senare delen av 1900-talet, dock är utbudet tunt vad gäller studier på den svenska 

marknaden i nutid. I denna studie ämnar författarna att fylla denna lucka.  

Då tidigare studier har analyserat endast en förklarande faktor åt gången, menar 

författarna att det finns ett värde i att ställa dessa faktorer mot varandra. Genom att 

analysera olika förklarande faktorer i en och samma studie där de prövas på samma 

marknad och i samma tidsperiod ämnar författarna att bredda forskningen. Det finns ett 

stort antal faktorer som påverkar aktiekursen, varav vilka författarna har valt att analysera 
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storlek, finansiering och konjunkturläge för att öka jämförbarheten mellan denna studie 

och tidigare. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att analysera om och hur företagsförvärv påverkar aktiekursen för det 

förvärvande företaget vid offentliggörandet av förvärv på den svenska marknaden januari 

2004 till december 2014, samt hur finansieringen, konjunkturläget och objektets storlek 

påverkar avkastningen. 

1.4 Frågeställningar 

Hur påverkas köpande bolags avkastning vid offentliggörandet av ett företagsförvärv? 

Hur påverkas avkastningen av företagsförvärv under olika konjunkturlägen? 

Hur påverkas avkastningen av finansieringen av ett företagsförvärv? 

Hur påverkas avkastningen av storleken på företagsförvärv? 

1.5 Tidigare studier 

Flertalet studier av förvärvs inverkan på aktiekurs har gjorts på den amerikanska 

marknaden och främst under 70-, 80- och 90-talen. Asquith (1983) studerade förvärvande 

företag på den amerikanska marknaden från 480 dagar innan till 240 dagar efter ett 

förvärv. Den studien visar på att 57,7 procent av de förvärvande företagen hade en 

kumulativ överavkastning på dagen för offentliggörandet, men denna överavkastning 

kunde inte säkerställas på någon vedertagen signifikansnivå. Trots att de förvärvande 

företagen visade på en kumulativ överavkastning dagarna innan offentliggörandet, 

uppvisade de förvärvande företagen på en tydlig kumulativ underavkastning om -7,2 

procent dagarna efter förvärvet. Denna underavkastning blev dock inte signifikant förrän 

240 dagar efter förvärvet, vilket innebär att andra faktorer än just förvärvet haft möjlighet 

att påverka aktiekursen i större utsträckning än vid ett kort undersökningsintervall. 

Snarare talar resultaten från denna studie för att avkastningen för det förvärvande 

företaget är normal under dagarna kring offentliggörandet och genomförandet av 

förvärvet (Asquith, 1983). 

Dodd (1980) uppvisade signifikanta bevis för att den kumulativa avkastningen sjunker 

för förvärvande företag under ett betydligt kortare tidsintervall om tio dagar innan 

offentliggörandet och tio dagar efter genomförandet av förvärvet. Även Andrade, 

Mitchell och Stafford (2001) fann att den negativa abnormala avkastningen sjönk 

ytterligare då de ökade undersökningsintervallet från tre dagar kring offentliggörandet till 

20 dagar innan till genomförandet av förvärvet. Resultaten för de negativa abnormala 
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avkastningarna i de olika intervallerna kunde dock inte bevisas på någon vedertagen 

signifikansnivå (Andrade, Mitchell & Stafford, 2001). 

I motsats till detta visar Neuhierl, Scherbina och Schlusches (2013) i sin studie att den 

kumulativa abnormala avkastningen för det förvärvande företaget var positiv om 0,1 

procent under intervallet en dag innan till fem dagar efter offentliggörandet av förvärvet 

Detta kunde säkerställas på 90 procents signifikansnivå (Neuhierl, Scherbina & 

Schlusches, 2013).  

Vidare menar forskning att resultaten för hur den kumulativa abnormala avkastningen 

påverkas i samband med offentliggörandet av ett förvärv är beroende av olika variabler. 

Fuller, Netter och Stegemoller (2002) visar i sin studie att det finns skillnader i hur den 

kumulativ abnormala avkastningen påverkas då man studerar förvärv av publika och 

onoterade objekt. Studien baseras på förvärv gjorda 1990-2000 där avkastningarna två 

dagar innan till två dagar efter offentliggörandet av förvärv analyseras. För endast publika 

objekt kunde en kumulativ avkastning om -1,0 procent påvisas, vilket uppnådde 95 

procents signifikansnivå. Vidare finner författarna med 99 procents säkerhetsnivå en 

positiv kumulativ abnormal avkastning då de studerar förvärv av samtliga objekt och inte 

tar hänsyn till om de är publika eller onoterade (Fuller, Netter & Stegemoller, 2002).  

Därutöver hävdar Rosen (2006) att det finns ett samband mellan hur tidigare genomförda 

förvärvs avkastning utvecklades och avkastningen av ett nytt förvärv. Författaren fann att 

den kumulativa abnormala avkastningen under fem dagar runt offentliggörandet var 

positiv för det förvärvande företaget då avkastningen under det senaste förvärvet hade 

varit positiv. Då avkastningen ökade med en procentenhet under offentliggörandet av det 

senaste förvärvet fanns en positiv ökning av avkastningen om 4,8 procentenheter under 

det nya förvärvet vilket kunde säkerställas på en signifikansnivå om 90 procent. Dessa 

resultat framställdes med ett urval av förvärv gjorda 1982-2001. Författaren valde även 

att undersöka perioden 1990-2001 och där ökade den kumulativa abnormala avkastningen 

med 5,4 procentenheter då avkastningen under det senaste förvärvet hade ökat med en 

procentenhet vilket säkerställdes på 90 procentsnivån (Rosen, 2006).  

Vidare visar Alexandridis, Petmezas och Travlos (2010) studie att det finns skillnad då 

man studerar förvärv på olika marknader. Författarna studerade förvärv mellan åren 1990-

2007 under intervallet två dagar innan till två dagar efter offentliggörandet. De fann att 

för alla marknader som inkluderats i studien uppstod en negativ kumulativ abnormal 

avkastning om -0,9 procent vilket uppnådde 99 procents signifikansnivå. Då de endast 

studerade förvärv som ägt rum på den Europeiska marknaden exklusive Storbritannien 

fann de en signifikant positiv kumulativ abnormal avkastning om 1,7 procent vilken 

säkerställdes på 99 procentsnivån (Alexandridis, Petmezas & Travlos, 2010). 
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Marynova och Renneboog (2006) valde som Alexandridis, Petmezas och Travlos (2010)  

att studera förvärv på den Europeiska marknaden, dock inklusive Storbritannien. De visar 

i sin studie att förvärv som skett mellan åren 1993-2001 har en positiv kumulativ 

abnormal avkastning om 0,7 procent under intervallet fem dagar innan till fem dagar efter 

offentliggörandet av förvärvet. De säkerställer detta på en signifikansnivå om 99 procent. 

Fortsättningsvis visar de även att förvärv som skett på den svenska marknaden har en 

positiv kumulativ abnormal avkastning om 1,5 procent under samma intervall vilket 

säkerställs på 99 signifikansnivå (Marynova & Renneboog, 2006).  

Det finns få tidigare studier på den svenska marknaden och de flesta är av typen 

kandidatuppsats. En nyligen publicerad uppsats av Nordqvist, Suwe och Szabo (2013) 

ämnar analysera de områden som även denna studie syftar till. De genomförde sin studie 

på svenska Large-cap bolag listade på Nasdaq Stockholm vars förvärv offentliggjordes 

under åren 2006-2012 och undersökningsperioden löpte från två dagar innan till tre dagar 

efter offentliggörandet. Slutsatserna pekade på att det inte går att påvisa någon abnormal 

avkastning då de inte kunnat statistiskt säkerställa resultaten. De tillfällen de fick statistisk 

signifikans var dagen för offentliggörandet med medelvärde för abnormal avkastning på 

0,6 procent samt dagen efter offentliggörandet med medelvärdet 0,3 procent. Den 

kumulativa abnormala avkastningen uppnådde nästan 90 procentig signifikans och 

uppmättes då till 0,9 procent. Vidare analyserade de relativ förvärvsstorlek, 

förvärvsstrategi, förvärvstyp respektive skillnader i konjunktur för att kunna förklara den 

abnormala avkastningen som offentliggörandet skulle kunna frambringa. Det enda 

signifikanta samband författarna kunde påvisa var att då förvärvets relativa storlek 

översteg 10 procent av det uppköpande bolagets marknadsvärde skapades en kumulativ 

överavkastning om 4,2 procent (Nordqvist, Suwe & Szabo, 2013). 

Hedman, Norrman och Walin (2013) genomförde en studie av 54 bolag på den 

skandinaviska marknaden där svenska bolag utgjorde nära hälften av urvalet och visade 

att förvärvande bolag underpresterar sitt matchningsföretag. Studien har analyserat 

perioden från offentliggörandet av förvärvet till 24 månader framåt i tiden och visar på 

att avkastningen är negativ för förvärvande företag samt att den sjunker än mer när 

undersökningsperioden förlängs ytterligare. 

I tabell 1 visas en sammanställning över resultat som visats i tidigare studier.  Studierna 

visar på att det inte finns en tydlig bild av hur den kumulativa abnormala avkastningen 

påverkas vid offentliggörandet om att ett företag önskar förvärva eller ingå i en fusion 

med ett objekt. Flera resultat är inte signifikanta vilket försvårar att med tidigare studier 

komma fram till ett enhälligt svar om vad som händer med det förvärvande företagets 

avkastning vid offentliggörandet av förvärv. Gällande studier på den svenska marknaden 



7 

 

har endast ett resultat kunnat säkerställas statistiskt. En anledning till detta kan vara att de 

studier författarna funnit har utförts med ett lågt antal förvärv. 

Tabell 1. Egen sammanställning av tidigare studier som beräknat förvärv och fusioners påverkan på det förvärvande 

företagets avkastning. 

Författare Undersöknings-

period 

Undersöknings-

intervall 

Undersöknings-

marknad  

Genomsnittlig 

abnormal 

avkastning för det 

förvärvande 

företaget 

Signifikans-

nivå 

Asquith (1983) 1962-1976 Dagen för 

genomförandet 

USA Svagt positiv 

0,2 % 

- 

Asquith (1983) 1962-1976 Dagen för 

genomförandet till 240 

dagar efter 

genomförandet 

USA Negativ 

-7,2 % 

99 % 

Dodd (1980) 1970-1977 Tio dagar innan till tio 

dagar efter 

offentliggörandet 

USA Negativ 

-7,2 % 

Signifikant, 

redovisar ej 

nivå 

Andrade, 

Mitchell & 

Stafford (2001) 

1973-1998 En dag innan till en 

dag efter 

offentliggörandet 

USA Svagt negativ 

-0,7 % 

- 

Andrade, 

Mitchell & 

Stafford (2001) 

1973-1998 20 dagar innan till 20 

dagar efter 

offentliggörandet 

USA Negativ 

-3,8 % 

- 

Fuller, Netter & 

Stegemoller 

(2002) 

1990-2000 Två dagar innan och 

två dagar efter 

offentliggörandet 

USA Negativ 

-1,0 % 

95 % 

Marynova & 

Renneboog 

(2006) 

1993-2001 Fem dagar innan till 

fem dagar efter 

offentliggörandet 

Europa Svagt positiv 

0,7 % 

99 % 

Marynova & 

Renneboog 

(2006) 

1993-2001 Fem dagar innan till 

fem dagar efter 

offentliggörandet 

Sverige Positiv 

1,5 % 

99 % 

Alexandridis, 

Petmezas & 

Travlos (2010) 

1990-2007 Två dagar innan till 

två dagar efter 

offentliggörandet 

Alla marknader Svagt negativ  

-0,9 % 

99 % 

Alexandridis, 

Petmezas & 

Travlos (2010) 

1990-2007 Två dagar innan till 

två dagar efter 

offentliggörandet 

Europa 

exklusive 

Storbritannien 

Positiv  

1,7 % 

99 % 

Hedman, 

Norrman & 

Walin (2013) 

2003-2008 Offentliggörandedagen 

till tolv månader efter 

offentliggörandet 

Sverige, 

Danmark, Norge 

Negativ 

-4,9 % 

95 % 

Neuhierl, 

Scherbina & 

Schlusches 

(2013) 

2006-2009 En dag innan till fem 

dagar efter 

offentliggörandet 

USA Svagt positiv 

0,1 % 

90 % 

Nordqvist, 

Suwe & Szabo 

(2013) 

2006-2012 Två dagar innan till tre 

dagar efter 

offentliggörandet 

Sverige Svagt positiv 

0,9 % 

- 
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1.6 Avgränsning 

Studien ämnar analysera förvärvs påverkan på det förvärvande företagets avkastning 

inom intervallet fyra dagar innan till fem dagar efter offentliggörandet av uppköpet. 

Endast förvärvande företag börsnoterade på Nasdaq Stockholm analyseras. 

De ämnesmässiga avgränsningar som gjorts inför detta arbete är främst av tidsmässiga 

skäl då författarna inte har möjlighet att under 20 veckor ta fram och studera material som 

täcker alla företagsförvärv under en längre tidsperiod. Av denna anledning analyseras 

förvärv under åren 2004-2014 som även innefattar en komplett konjunkturcykel.  
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2. Referensram 

2.1 Förvärv 

2.1.1 Typer av förvärv 

Damodaran (2001) listar ett antal olika typer av förvärv som har olika innebörd för hur 

bolagen/bolaget kommer att styras efter uppköpet. Fusion av två bolag innebär att minst 

50 procent av objektets aktieägare accepterar en sammanslagning med det köpande 

bolaget. Objektet upphör då att existera och blir en del av det förvärvande företaget. 

Konsolidering är en typ av fusion där båda företagen upphör att existera och tillsammans 

bildar ett nytt företag. Båda företagens aktieägare blir tilldelade aktier i det nya företaget. 

Det köpande företaget kan även lägga ett uppköpsbud på objektets aktier för ett specifikt 

pris. Så länge det finns minoritetsägare av objektet fortsätter det uppköpta företaget att 

existera. Om det förvärvande företaget köper en betydande del av aktierna så att de 

erhåller tillräckligt många rösträtter för att kunna styra objektet i sin helhet kan affären 

övergå till en fusion. Uppköpet kan även genomföras då ett företag köper objektets 

tillgångar. För detta krävs en formell omröstning bland objektets ägare för att affären ska 

kunna genomföras. Ett objekt kan även bli uppköpt av sin egen styrelse och övergå till att 

bli privatägt. Denna typ av uppköp kallas managerial buyout men benämns leverage 

buyout om en betydande del av finansieringen för uppköpet består av lånat kapital 

(Damodaran, 2001). 

Det förvärvande företaget står även inför valet att förvärva samtliga eller endast en del av 

objektets aktier. Fördelen med att endast förvärva en del av aktierna är att risken för en 

misslyckad affär sprids mellan de båda företagens ägare. Däremot innebär det också att 

man inte har fullt förfogande över styrningen av objektet vilket kan skapa problem vid 

integrationen mellan de båda företagen (Orrbeck, 2006).  

Från ett svenskt perspektiv, med de svenska bolagsreglerna att förhålla sig till, innebär 

förvärv och övertag av aktier att ett aktiebolag är moderbolag om det innehar mer än 

hälften av rösterna för samtliga aktier i objektet. Detta ger det förvärvande företaget rätt 

till ett bestämmande inflytande över objektet (SFS 1975:1385). 

2.1.2 Motiv till förvärv 

Bradley, Desai och Kim (1988) klassificerar förvärv som antingen värdeökande eller icke 

värdeökande. Vidare hävdar författarna att värdeökande förvärv är de som bidar till 

synergieffekter. Ofta är förhoppningen om synergieffekter det främsta motivet till 

förvärv, vilket innebär att kombinationen av två företag är mer lönsam än vad företagen 

skulle vara var för sig (Damodaran, 2012). Det finns enligt Gaughan (2011) två 

huvudtyper av synergier: operationell synergi och finansiell synergi. 
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Kostnadsbesparingar och ökade intäkter är två former av operationell synergi och 

finansiell synergi refererar till kapitalkostnaden vilken kan vara lägre vid 

sammanslagning av företag (Gaughan, 2011). När förvärv genomförs med motivet att 

uppnå synergieffekter avser förvärvet således att leda till lägre kostnader på ett eller annat 

sätt. 

Ett annat motiv bakom förvärv är tillväxt. Gaughan (2011) menar att företag som vill 

expandera står mellan ett val av intern eller organisk tillväxt, eller att växa genom förvärv. 

De förstnämnda alternativen innebär en långsam och stadig tillväxt då företaget utnyttjar 

sina egna resurser för att expandera. Dock kan det uppstå affärsmöjligheter som kräver 

snabbt handlande och då är tillväxt genom förvärv ett bättre tillvägagångssätt. Att ta över 

ett annat företag som redan har etablerade faciliteter, kontor och andra resurser på plats 

gör att tillväxtprocessen blir avsevärt snabbare (Gaughan, 2011). Att skapa tillväxt genom 

att expandera till ett nytt marknadssegment innebär diversifiering, vilket är ett motiv som 

diskuteras inom förvärvsstrategier. Shapiro och Balbirer (2000) hävdar att förvärv ska 

skapa värde för aktieägarna men att diversifiering inte ökar aktieägarvärdet då aktieägarna 

själva kan diversifiera genom deras portföljaktiviteter. De hävdar därmed är diversifiering 

inte är ett tillräckligt motiv till förvärv (Shapiro & Balbirer, 2000). Morck, Shleifer och 

Vishny (1990) menar att de förvärv som genomförs med motiv av diversifiering och 

tillväxt resulterar i en lägre avkastning för det förvärvande företaget. De fördelar som 

diversifiering via förvärv är tänkt att leda till, urholkas av agentkostnader och 

verksamhetsineffektivitet som leder till negativa avkastningar i samband med denna typ 

av förvärv (Doukas, Holmén & Travlos, 2002). 

Doukas, Holmén och Travlos (2002) visar i sin studie av förvärv som skett på den svenska 

marknaden mellan åren 1980 till 1995 att det finns en kumulativ abnormal avkastning för 

det förvärvande företaget i samband med offentliggörandet av ett förvärv. Författarna 

undersökte skillnaden i den kumulativa abnormala avkastningen för förvärv som skett 

med olika motiv. Den kumulativa abnormala avkastningen beräknades på intervallet fem 

dagar innan och fem dagar efter offentliggörandet och författarna fann att för förvärv som 

utförts med motivet att diversifiera verksamheten fanns en signifikant negativ avkastning. 

Förvärv som utförts med motivet att fokusera verksamheten hade en signifikant positiv 

avkastning (Doukas, Holmén & Travlos, 2002).  

Förvärvsmotiven skiljer sig från affär till affär enligt Gaughan (2011). Ett motiv till 

förvärv är förväntningar om att en förbättrad ledning kan leda till att företaget hanterar 

objektets resurser bättre. Ett annat motiv är att företaget vill påskynda processen för 

forskning och utveckling genom att förvärva ett objekt vilket redan besitter den kunskap 

som eftersöks. Andra objekt kan ha ett attraktivt distributionsnät vilket utgör ett motiv till 

förvärv. (Gaughan, 2011). 
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Icke-värdeökande eller rent av värdeminskande förvärv kan förklaras av bland annat 

agentteori, hybris-hypotesen, Market timing och Winner’s curse. Agentproblem uppstår 

bland annat då ledningen utnyttjar sitt inflytande på bekostnad av aktieägarna, då de 

genomför investeringar som gagnar de själva men som kan skada företaget och dess 

aktieutveckling (Nguyen, Yung & Sun, 2012). Morck, Shleifer och Vishny (1990) hävdar 

att många förvärvande bolag är mer intresserade av att maximera företagets storlek än 

företagets värde och att många förvärv drivs på grund av ledningsmål. Då dessa 

agentproblem ofta minskar aktieägarvärdet klassas förvärv med dessa motiv som 

värdeminskande för det förvärvande företaget (Malatesta, 1983). 

Hybris-hypotesen förklaras av Roll (1986) och grundar sig i övermod bland de 

förvärvande företagen. Det innebär att det förvärvande företaget värderar objektet högre 

än marknaden och anser att marknaden har värderat felaktigt. Detta visas genom att 

många företagsledningar är påverkade av hybris och betalar mer för objekten än vad de 

är värda. Underförstått i detta beteende är att dessa förvärvande företag anser sig vara 

något skickligare än alla andra och kan se värde där andra inte kan (Roll, 1986). Även 

Berkovitch och Narayanan (1993) fann starka bevis för att många förvärv genomförs på 

grund av hybris hos ledningen. Hayward och Hambrick (1997) finner i enighet med Roll 

(1986) att hybris-hypotesen kan förklara varför företag betalar över marknadsvärdet för 

objektet och menar att detta framförallt sker då objektet är stort. Stora förvärv får stor 

uppmärksamhet av omvärlden och kan med största sannolikhet förändra det förvärvande 

företagets storlek och resultat. Författarna menar att på grund av detta involverar sig 

ledningen mer och betalar mer för dessa förvärv vilket leder till en större premie utöver 

vad objektet värderas för av marknaden. Vidare hävdar de att denna överbetalning av 

objekten har ett positivt samband med objektets storlek (Hayward och Hambrick, 1997). 

Dock menar Alexandridis et al. (2013) att objektets storlek korrelerar negativt med 

premien som det förvärvande företaget betalar för objektet och att för stora förvärv är 

överbetalningspotentialen mindre än vid små förvärv. Vidare hävdar författarna att 

förvärv av stora objekt är värdeförstörande för det förvärvande bolagets aktieägare då 

marknaden uppfattar stora förvärv som osäkra och att möjligheterna att uppnå de önskade 

synergieffekterna minskar ju större objektet är. 

Market timing är ett annat motiv som resulterar i värdeminskning i samband med förvärv. 

Shleifer och Vishny (2003) utvecklade en modell för att utnyttja market timing. Genom 

att använda det övervärderade förvärvande företagets aktier för att köpa undervärderade 

objekt genomför de affären i en tidpunkt där de kan betala relativt sett mindre än om 

marknaden hade värderat båda företagen korrekt. De menar att förvärv är i grunden drivna 

av aktiemarknadens rörelser. 
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Det psykologiska fenomenet Winner’s curse menar att de förvärvande företag som 

övervärderat objektet har störst chans att vinna affären då de har större benägenhet att 

bjuda över konkurrenter som har värderat objektet mer realistiskt (Gaughan, 2011). 

Varaiya och Ferris (1987) hävdar att förvärv som genomförts på grund av Winner’s curse 

har en signifikant negativ avkastning då de överbetalat för objektet vilket resulterar i 

kursnedgång.  

2.1.3 Konjunkturläge och förvärv 

Becketti (1986) visar i sin undersökning att det finns ett samband mellan förvärv och 

konjunktur.  Författaren har analyserat förvärv från 1948 till 1985 och hävdar att då det 

råder högkonjunktur ökar förvärvsantalen och då det råder lågkonjunktur minskar antalet 

förvärv (Becketti, 1986). Även Komlenovic, Mamun och Mishra (2011) visar i sin studie 

att förvärv är beroende av det ekonomiska läget och att antalet förvärv ökar vid 

högkonjunktur respektive minskar vid lågkonjunktur. 

Nathan och O’Keefe (1989) menar att det finns ett negativt samband mellan premien som 

det förvärvande bolaget betalar för objektet och konjunkturen. Författarna studerade 

förvärv under 1963 till 1985 och menar att förvärv reflekteras av att bolag är 

undervärderade och att undervärdering sker främst under lågkonjunkturer, vilket leder till 

att premier tenderar att vara större i lågkonjunkturer. Författarna finner också att 

förvärvspremier ökar med tiden (Nathan & O’Keefe, 1989). Då större premier leder till 

lägre avkastningar (Hayward och Hambrick, 1997), borde de större premierna i 

lågkonjunktur minska avkastningen. 

Rosen (2006) visade att det finns ett samband mellan konjunktur och den kumulativa 

abnormala avkastningen för åren 1982 till 2001 som sker i samband med 

offentliggörandet av ett förvärv. Författaren menar att förvärv som offentliggörs i 

högkonjunktur genererar en högre avkastning än de förvärv som offentliggörs i 

lågkonjunktur. Den kumulativa abnormala avkastningen beräknades på ett intervall om 

fem dagar runt offentliggörandet och författarna fann ett signifikant samband mellan 

avkastning och marknadsindex. En enprocentig ökning i det jämförbara marknadsindex 

ett år innan offentliggörandet av förvärvet ökar den kumulativa abnormala avkastningen 

med 2,3 procentenheter (Rosen, 2006). 

I motsats till detta kunde Öz (2010) visa på att företag som genomför förvärv i 

lågkonjunktur genererar högre avkastning än företag vars förvärv genomförs i 

högkonjunktur. Författaren menar att denna skillnad beror på att när marknaden går ur 

lågkonjunkturen ökar värdet för företaget som tidigare betalat en relativt sett lägre premie 

för sitt objekt (Öz, 2010).  
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Petmezas (2009) kom i sin studie fram till att den kumulativa abnormala avkastningen 

som sker i samband med offentliggörandet av ett förvärv beror på marknadens 

uppfattning om förvärvet. Författaren hävdar att om investerare är optimistiska till 

förvärvet och tror att det kommer innebära stora synergieffekter kommer de att bjuda upp 

aktiekursen vilket kommer leda till en högre kumulativ abnormal avkastning. Vidare 

hävdas att förvärv som offentliggörs under konjunkturuppgångar leder till en långsiktig 

minskning av det förvärvande företagets aktiekurs (Petmezas, 2009).  

Nguyen, Nguyen och Xiangkang (2015) finner i sin studie att finanskrisen år 2008 hade 

en signifikant påverkan på finansierings och investeringsbeteendet bland företag, 

institutioner och investerare. Då utbudet av bankkrediter minskar i samband med en 

finanskris påverkas investeringsbeteendet signifikant hos företag. Dock menar författarna 

att företag som genomfört goda investeringar tenderar att skapa ett mindre beroende av 

långivare och därför påverkas de i mindre utsträckning av ett minskat utbud av lån och 

även i mindre grad av en finanskris (Nguyen, Nguyen & Xiangkang, 2015).  

Nordqvist, Suwe och Szabo (2013) ämnar analysera den svenska marknaden och hur den 

kumulativa abnormala avkastningen påverkas av konjunkturen. De finner att det finns 

minimal skillnad mellan förvärv som offentliggjorts under låg- respektive högkonjunktur 

och de kan inte heller säkerställa dessa resultat signifikant (Nordqvist, Suwe & Szabo, 

2013). 

2.1.4 Konjunkturläget i Sverige 2004-2014 

Antalet förvärv påverkas av det ekonomiska läget då investeringar följer BNP-

utvecklingen i stor utsträckning (Konjunkturinstitutet, 2015). I Sverige följer antalet 

förvärv tydligt konjunkturens upp- och nedgångar (Institute of Mergers, Acquisitions and 

Alliances, 2014).  

Då studien ämnar analysera data under en period om tio år är det viktigt att ta hänsyn till 

det ekonomiska läget och se hur världsekonomin påverkar företagsförvärv. 

Konjunkturinstitutet (2005) definierar lågkonjunktur som då BNP-nivån är under den 

potentiella BNP-nivån och en högkonjunktur definieras som då BNP-nivån är högre än 

den potentiella BNP-nivån. I figur 1 visas det BNP-gap som uppstår när BNP-nivån inte 

är lika med potentiell BNP. Positivt BNP-gap indikerar högkonjunktur och negativt gap 

indikerar lågkonjunktur (Konjunkturinstitutet, 2015). 
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Figur 1. Sveriges BNP-gap i procent mellan åren 2004 och 2014. Eget diagram med data hämtad från 

Konjunkturinstitutet (2015). 

Ett annat sätt att mäta konjunkturen är att genom konfidensindikatorer mäta stämningen 

i svensk ekonomi och Barometerindikatorn är en sådan som sammanfattar hushållens och 

företagens syn på det ekonomiska läget (Konjunkturinstitutet, 2015). Gränsvärdena för 

det ekonomiska läget är enligt Konjunkturinstitutet (2007) följande: 

Tabell 2. Beskrivning av konjunkturläge. Barometerindikatorn mäter de svenska hushållens och företagens 

sammanvägda syn på det ekonomiska läget. 

Värde på 

Baromenterindikatorn  

 

< 90 Mycket svag ekonomi Lågkonjunktur 

90-100 Svag ekonomi Lågkonjunktur 

100-110 Stark ekonomi Högkonjunktur 

> 110 Mycket stark ekonomi Högkonjunktur 
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Om Barometerindikatorn får mäta konjunkturen kan det utläsas i figur 2 att 

högkonjunktur infanns under 2004-2007 samt 2010, 2011 och 2014. Under 2008-2009 

samt 2012-2013 kännetecknades marknaden av lågkonjunktur. 

 

Figur 2. Barometerindikatorn i Sverige mellan åren 2004 och 2014. Eget diagram med data hämtad från 

Konjunkturinstitutet (2015). 

Genom att se tillbaka på den tid vilken innefattar studiens urvalsperiod går det att urskilja 

ett samband mellan konjunkturen och antalet investeringar. Urvalsperioden 2004-2014 

innefattar både en hög- och en lågkonjunktur, vilket innebär att studien innefattar data 

från en hel konjunkturcykel. 
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Enligt statistik från Konjunkturinstitutet (2015) återhämtade sig ekonomin från 

finanskrisen år 2008, då det var lågkonjunktur, och det kan även utläsas i figur 3 att de 

svenska bruttoinvesteringarna följer utvecklingen av ekonomin. Investeringarna är 

känsliga för ekonomins utveckling och faller mer än vad ekonomin sjunker. 

  

Figur 3. BNP-tillväxt och tillväxt i bruttoinvesteringar i Sverige mellan åren 2004-2016. Egen graf med data hämtad 

från Konjunkturinstitutet (2015), värden för 2015 och 2016 är prognoser. 

Figur 4 visar hur antalet förvärv sett ut historiskt i Sverige. Under 2008 sjönk antalet 

förvärv för att sedan återhämta sig år 2010. Det kan alltså urskiljas ett samband mellan 

antalet företagsförvärv och konjunkturläge.  

 

Figur 4. Förvärv i Sverige mellan åren 2004-2014. Antalet förvärv följer studiens restriktioner från avsnitt 3.2. 
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2.1.5 Finansiering av förvärv 

Inför uppköpet har det förvärvande företaget ett antal olika finansieringsalternativ att ta i 

beaktning. Andelen lånat kapital i finansieringen beror på belåningskapaciteten och viljan 

att belåna sig hos de båda företagen. Ett objekt som har få skulder har bättre 

förutsättningar att klara av ytterligare belåning jämfört med ett objekt som redan har en 

optimal skuldsättningsgrad (Damodaran, 2001). Modigliani och Miller (1963) menar att 

det är gynnsamt för företag att finansiera förvärv genom lånat kapital på grund av den 

minskade skattekostnaden, vilket lägger ytterligare en aspekt till hur stor del av 

finansieringen som ska bestå av lån respektive eget kapital. 

Gällande företagsförvärv har det främst lagts fokus på den del av finansieringen som 

består av eget kapital, vilket kan anskaffas på olika sätt. Om det köpande företaget har 

tillräckligt med likvida medel kan dessa användas, alternativt att de genomför en 

nyemission för att få in likvida medel från befintliga och/eller nya aktieägare 

(Damodaran, 2001). Myers (1984) menar dock, med Pecking order teorin, att bolag 

föredrar att anskaffa kapital från interna medel, därefter genom lånat kapital och sist 

genom nyemission. Till skillnad från Modigliani och Miller (1963), anser Myers (1984) 

att företag som är mindre belånade hör till de lönsammare företagen.  

Förvärv kan även finansieras genom ett aktiebyte då det köpande företaget byter sina 

aktier mot aktier i objektet. Vid ett aktiebyte spelar ledningens värdering av det köpande 

företagets aktie stor roll. Om ledningen anser att de egna aktierna är undervärderade på 

marknaden bör de inte användas som del i betalningen då de ekonomiska vinsterna med 

förvärvet kan gå förlorade. Om ledningen istället anser de egna aktierna vara 

övervärderade av marknaden är det en god idé att använda dessa som betalning eftersom 

företaget då behöver byta färre av sina egna aktier än vad de skulle gjort om marknaden 

hade värderat dem korrekt. Detta resonemang är dock något som även objektets 

aktieägare känner till, vilket betyder att de i sin tur kan begära en högre premie som i 

slutändan påverkar det köpande företagets kursutveckling negativt (Damodaran, 2001). 

En annan nackdel med att ha med det egna bolagets aktier i finansieringen är att denna 

typ av kapital är alltid dyrare än lånat kapital. Detta innebär att om aktier används i 

betalningen kommer det köpande företagets viktade genomsnittliga kapitalkostnad att 

stiga då avkastningskravet på det egna kapitalet är högre (Orrbeck, 2006). 

Finansieringen av förvärvet har som tidigare nämnts påverkan på kursutvecklingen i 

samband med offentliggörandet av affären. Andrade, Mitchell och Stafford (2001) hävdar 

att förvärv som finansieras med hjälp av det köpande bolagets aktier får en mer negativ 

effekt på aktievärdet än förvärv som inte finansieras med aktier. Fuller, Netter och 

Stegemoller (2002) visar också på att det finns skillnad mellan förvärv som finansierats 

med aktier eller med likvida medel. De förvärv som finansierats med aktier uppvisar en 
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signifikant negativ kumulativ abnormal avkastning för publika objekt två dagar innan och 

två dagar efter offentliggörandet av förvärvet. Förvärv som finansierats med likvida 

medel uppvisar en positiv kumulativ abnormal avkastning, dock är denna positiva 

avkastning inte signifikant (Fuller, Netter & Stegemoller, 2002). Även Franks, Harris och 

Titman (1987) och Rosen (2006) fann statistiskt säkerställda bevis för att aktiekursen 

sjunker när förvärvet finansierats med aktier och att aktiekursen ökar vid en finansiering 

med likvida medel. Travlos (1991) fann i enighet med tidigare studier att aktiekursen 

sjunker då företagsförvärv finansieras med aktier men att det inte finns någon kumulativ 

abnormal avkastning då likvida medel användes som finansieringsmetod. 

Ett flertal modeller har försökt förklara varför det förvärvande företagets aktiekurs 

sjunker då aktier används som finansieringsmetod. Myers och Majluf (1984) menar att 

aktier används vid finansiering av förvärv då aktien är övervärderad av marknaden och 

effekten av detta är att investerare som använder sig av denna typ av finansiering bjuder 

ner aktien. Även det uppköpta företaget gynnas av en finansiering som inte består av 

aktier, då dessa aktier generellt sett sjunker i värde efter förvärvet (Myers & Majluf, 

1984).  

Loughran och Vijh (1997) menar att finansieringen av förvärvet också påverkar det 

förvärvande företagets aktiekurs under en längre tidshorisont. De beräknade den 

abnormala avkastningen fem år efter förvärvet där aktier respektive likvida medel 

användes som finansiering under åren 1970-1989. Studien visade att de förvärvande 

företagen som använde sig av aktier för att finansiera förvärvet resulterade i en signifikant 

negativ kumulativ abnormal avkastning, medan den abnormala avkastningen för de 

förvärv som finansierats med likvida medel var signifikant positiv (Loughran & Vijh, 

1997).  

Då olika marknader studeras finner Alexandridis, Petmezas och Travlos (2010) bevis för 

att den kumulativa abnormala avkastningens påverkan av finansieringsmetoder är 

varierande. Författarna studerade den kumulativa abnormala avkastningen två dagar 

innan till två dagar efter offentliggörandet av förvärv 1990-2007. Då alla förvärv från alla 

aktiemarknader studerades fann de att de förvärv som finansierats med aktier uppvisade 

en signifikant negativ kumulativ abnormal avkastning och förvärv som finansierats med 

likvida medel uppvisade en signifikant positiv kumulativ abnormal avkastning. För 

förvärv på den europeiska marknaden exklusive Storbritannien blev resultaten omvända, 

där finansiering med aktier genererade positiv avkastning och likvida medel negativ 

avkastning, vilket säkerställdes statistiskt (Alexandridis, Petmezas & Travlos, 2010). 

Dessa resultat tyder på att förhållandena på den europeiska marknaden skiljer sig från 

marknaderna i USA, Kanada och Storbritannien när förvärvsfinansieringens inverkan på 

aktieprisutvecklingen studeras. 
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Vidare visar Chang (1998) att resultaten blir olika då man studerar publika och onoterade 

objekt. Författaren studerade förvärv som skedde mellan åren 1981 och 1992 och menar 

att det den kumulativa abnormala avkastningen beror både på finansieringen av förvärvet 

och om objektet är onoterat eller publikt. För förvärv av onoterade objekt fann författaren 

en signifikant positiv kumulativ abnormal avkastning för intervallet en dag innan till 

dagen för offentliggörandet då förvärvet finansierats med aktier. Den kumulativa 

abnormala avkastningen påverkades negativt av finansiering med aktier för förvärv av 

publika objekt vilket säkerställdes statistiskt.  För både publika och onoterade objekt 

kunde inget samband påvisas mellan avkastning och finansiering med likvida medel 

(Chang, 1998). 

2.1.6 Storlek 

Jansen, Sanning och Stuart (2013) drar i sin studie slutsatsen att den relativa storleken på 

ett förvärv har ett signifikant samband med avkastningen för det förvärvande företaget. 

De hävdar att ju större förvärvet är, desto större blir den kumulativa abnormala 

avkastningen på det förvärvande företagets aktie. Detta gäller även när nettonuvärdet är 

negativt, men då har avkastningen också varit negativt. Storleken på förvärvet förstärker 

alltså den värdeskapande eller värdeförstörande effekten av förvärvet genom positiva 

respektive negativa avkastningar (Jansen, Sanning & Stuart, 2013). I likhet med Jansen, 

Sanning och Stuart (2013) fann Rosen (2006) ett signifikant positivt samband mellan den 

relativa storleken på förvärvet och den kumulativa abnormala avkastningen för fem dagar 

kring offentliggörandet av förvärvet för åren 1982 till 2001. Enligt Petmezas (2009) 

studie av förvärv som sker på marknaden i Storbritannien så ökar även där den kumulativa 

abnormala avkastningen signifikant då den relativa storleken på förvärvet ökar. 

I motsats till Jansen, Sanning och Stuart (2013)  och Rosen (2006) fann Alexandridis et 

al. (2013) bevis för att ju större objektet är, desto mindre blir avkastningen för det 

förvärvande företaget. Detta förklarar de med att ett uppköp av ett större objekt kräver 

mer arbete för att inkorporera det i den egna organisationen och det blir således svårare 

att uppnå de synergieffekter som förutspåtts inför förvärvet. I genomsnitt sjunker 

aktievärdet för det förvärvande företaget med 18 procent av köpeskillingen vid uppköp 

av stora företag (Alexandridis et al. 2013). 

Fuller, Netter och Stegemoller (2002) analyserade företag som gjort minst fem förvärv 

under tre år och kom i sin studie fram till att det förvärvande företaget gör överavkastning 

när de köper ett onoterat objekt, men genererar negativ avkastning när de förvärvar ett 

publikt objekt. Denna vinst eller förlust blir större ju större objektet är (Fuller, Netter & 

Stegemoller, 2002). 
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Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) visar i sin studie att små förvärvande företag 

gynnas signifikant mer av ett offentliggörande av förvärv än stora förvärvande företag. 

Den abnormala avkastningen för små förvärvande företag som sker i samband med 

offentliggörandet överstiger den abnormala avkastningen för stora företag med 2,24 

procentenheter. De hävdar att detta beror på att stora företag tenderar att betala större 

köpeskillingar för objekt och därmed påverkas på kort sikt mer negativt än mindre företag 

(Moeller, Schlingemann & Stulz, 2004). 

2.2 Värdemaximering 

Det vinstdrivande företagets primära mål är att maximera företagsvärdet och värdet för 

aktieägarna. För att uppnå detta mål måste även investeringar, finansieringsbeslut och 

utdelningspolicy vara värdemaximerande (Damodaran, 2001). Shapiro och Balbirer 

(2000) hävdar att på en välfungerande marknad kommer ett högre aktiepris vara tätt 

sammankopplat med ägarnas värdemaximering. Detta eftersom de vid varje tidpunkt kan 

sälja sina aktier till en minimal transaktionskostnad och direkt erhålla aktiepriset vid den 

tidpunkten. Därför är maximering av aktiepriset oberoende av aktieägarnas preferenser 

(Shapiro & Balbirer, 2000). Vidare är maximering av aktiepriset en god indikator för hur 

aktieägarna värderar besluten som fattas i företaget. På en rationell marknad uppdateras 

aktiepriset konstant för att spegla ny information och hur aktieägarna tror att beslut 

kommer att påverka företaget långsiktigt (Damodaran, 2001). Mot bakgrund av detta 

borde företagsförvärv öka avkastningen för det förvärvande företaget om 

företagsledningen fattat beslutet utifrån värdemaximerande motiv. Att aktiekursen enligt 

teorin snarare sjunker vid företagsförvärv indikerar då att aktieägarna inte delar 

ledningens uppfattning om vad förvärvet kommer att innebära för företaget och därför 

sjunker aktiepriset när förvärvet offentliggörs. 

2.3 Marknadseffektivitet  

Det har under lång tid varit populärt att studera huruvida investerare på aktiemarknaden 

är rationella och om då marknaden är effektiv eller inte. Finansmarknadens 

konkurrenskraftiga natur är kärnan i den effektiva marknadshypotesen vilken enligt Fama 

(1970) definieras av en marknad vars priser helt återspeglar den information som är 

tillgänglig på marknaden. För att marknadens priser helt ska återspegla information krävs 

det att ett flertal kriterier är uppfyllda: det får inte finnas några transaktionskostnader och 

all information måste finnas tillgänglig kostnadsfritt för alla aktörer på marknaden, samt 

att investerare måste vara överens om vilka konsekvenser informationen får för 

aktiepriset idag och i framtiden. I tidiga prövningar av effektiva marknadshypotesen 

antogs att priset på ett värdepapper ska återspegla tillgänglig information vilket antyder 

att prisförändringar är inbördes oberoende. Dessutom antogs prisförändringar vara 

identiskt distribuerade (Fama, 1970). Tillsammans utgör dessa förutsättningar det 
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fenomen som kallas Random walk, att vem som helst skulle kunna välja ett brett urval av 

aktier och med denna slumpmässigt valda portfölj skapa avkastning lika hög som den 

mest erfarne investeraren (Malkiel, 2003). 

Fama et al. (1969) visar i sin studie att aktiemarknader är effektiva i den meningen att 

aktiepriser justeras snabbt till ny information. Baciu (2014) rankar Nasdaq Stockholm 

som en av Europas mest effektiva marknader. Denna rankning är dock relativt andra 

europeiska aktiemarknader och beskriver inte hur pass effektiv den är i absoluta termer. 

Andra studier som gjorts på den svenska marknaden har funnit bevis för att marknaden 

inte är helt effektiv. Jennergren och Korsvold (1974) fann i sin studie att den svenska 

marknadens effektivitet var svag då de testade den för sin semistarka och starka form år 

1967-1971. Forsgårdh och Hertzen (1975)  och Claesson (1987) kommer i sina studier 

fram till att den svenska aktiemarknaden är effektiv i sin semistarka form. Då den svenska 

finansmarknaden i dagsläget betraktas ha en relativt starkt form av effektivitet i 

jämförelse med andra marknader påverkar den publika informationen beslut vid 

investering. Marknadens effektivitet får betydelse i denna studie då en av 

förutsättningarna för att kunna tolka resultaten korrekt är att aktiepriset direkt avspeglar 

informationen som tillkännages i samband med offentliggörandet av förvärven. 

2.4 Investerares beteende på marknaden 

Tidigare studier som analyserat marknadsreaktioner vid specifika händelser har visat på 

att marknaden reagerar snabbt vid annonserandet av ett oförutsett företagsförvärv. Om 

marknaden redan vet om att ett förvärv kommer att inträffa har offentliggörandet en 

försumbar effekt på aktiepriset, eftersom denna information redan reflekteras i aktiepriset 

(Shapiro & Balbirer, 2000). De Bondt och Thaler (1985) diskuterar i sin studie huruvida 

aktiemarknaden överreagerar på oförutsedda nyheter. Författarna menar att individer 

tenderar att övervärdera ny information och undervärdera äldre information och att de 

flesta investerare överreagerar på nyheter (De Bondt & Thaler, 1985). Daniel, Hirshleifer 

och Subrahmanyam (1998) utvecklade en teori för att försöka integrera tidigare bevis för 

över- och underreaktioner med varandra. Den baseras på investerarens övertro och 

förändringar i denna beroende på investeringens utfall. De hävdar, såsom De Bondt och 

Thaler (1985), att investerare överreagerar på privat information och underreagerar på 

publik information. Om den privata informationen lett till investeringar i ett företag som 

sedan publicerar positiva resultat förstärks investerarens övertro och leder till 

kontinuerliga överreaktioner (Daniel, Hirshleifer & Subrahmanyam, 1998). Detta 

resonemang får stöd av Barberis, Shleifer och Vishny (1998) som hävdar att aktiepriser 

överreagerar på konsekventa mönster av bra eller dåliga nyheter.  
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Vidare analyserar Nofsinger (2014) bland annat medias roll vid investeringar. Författaren 

menar att media har en central roll vid investeringar och att ett optimistiskt vinklat 

nyhetsflöde ökar handeln under dagen för annonserandet (Nofsinger, 2014). Därmed kan 

investeringspsykologi utgöra en förklarande del till vad som händer med kursen för det 

förvärvande företaget under tiden för offentliggörandet. Nofsinger (2014) diskuterar även 

hur aktiehandeln påverkas av ny och gammal information. Författaren menar att även 

äldre information kan öka aktiviteten på marknaden, vilket motsäger det som Shapiro och 

Balbirer (2000) antytt om äldre information. 

Marknadens reaktion beror alltså på om informationen är ny och hur marknaden och 

enskilda investerare tolkar denna. Detta antyder att den inte är effektiv i sin starkaste 

form, i vilken aktiepriset skulle innefatta all information om en tillgång, oavsett om den 

är privat eller publik, samt historiska prisförändringar (Fama, 1970). Empiriska bevis för 

att mediaflöde påverkar aktiepriset återfinns i Neuhierl, Scherbina och Schlusches studie 

från 2013. De fann att inom 34 av 60 olika kategorier påverkades aktiepriset av 

nyhetsflödet och det sambandet gick att statistiskt säkerställa. Inom kategorin för förvärv 

och fusioner visade studien att den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

var positiv för det förvärvande företaget (Neuhierl, Scherbina & Schlusches, 2013).  
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3. Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen, att analysera om och hur företagsförvärv påverkar 

aktiekursen för det förvärvande företaget på den svenska marknaden, kommer empiriska 

studier genomföras. För att erhålla en stabil teoretisk grund har en litteratursökning 

genomförts där tidigare forskning, nyhetsartiklar samt böcker inom ämnet studerats.  

Analysen av förvärvs påverkan på aktiekurs är av typen eventstudie som utgår från 

historiska tidsserier över prisutvecklingen för det förvärvande bolagets aktie. Denna 

studie följer metoden som beskrivs av Campbell, Lo och MacKinlay (1997) i The 

Econometrics of Financial Markets. Eventstudier är vida utbrett inom ekonomiforskning 

och är en relevant metod då effekten av ett event, i denna studie offentliggörandet av 

förvärv, reflekteras omedelbart i tillgångens pris, givet att marknaden agerar rationellt 

(Campbell, Lo & MacKinlay, 1997). Enligt Binder (1998) har eventstudier blivit en 

standard metod för att analysera reaktioner i aktiekurser som sker på grund av 

offentliggörande av olika företagsspecifika event. Enligt Ahern (2009) är fördelen med 

eventstudier att en abnormal avkastning som beror av en företagsspecifik händelse går att 

estimera för flera olika företag som har genomfört liknande företagsspecifika event vid 

olika tidpunkter. Med detta som bakgrund anser författarna att en eventstudie är passande 

för denna typ av undersökning, vilket också är den metod som tidigare studier valt.   

Att analysera huruvida ett företag skapar värde kräver alltsomoftast mätningar av olika 

slag och författarna till denna studie har valt att samla in och analysera data vilket 

indicerar en kvantitativ metod. Eftersom studien ämnar undersöka förvärv på den svenska 

marknaden skulle tillämpningen av en kvalitativ metod inte tillåta en generalisering av 

resultaten (Bryman & Bell, 2003).  Den deduktiva ansatsen prövar de tidigare teorierna 

inom området genom eventstudie. Eventet är således offentliggörandet av företagsförvärv 

och författarna definierar eventfönstret som fyra dagar innan till fem dagar efter eventet. 

Författarna har valt att studera tio dagsavkastningar för att kunna påvisa eventuella 

förändringar i avkastningen både direkt innan och direkt efter offentliggörandet av 

förvärvet.  

3.1 Eventstudiens fönster 

Studiens event är offentliggörandet av företagsförvärv och författarna definierar 

eventfönstret som fyra dagar innan till fem dagar efter eventet, totalt tio dagar. Valet av 

eventfönstret motiveras med att tio dagsavkastningar speglar den kortsiktiga effekten av 

offentliggörandet av förvärvet. Nedan i figur 5 visas en illustration av eventfönstret och 

estimeringsfönstret. Estimeringsfönstret är de dagar som används för att beräkna den 

normala avkastningen, mer om detta i avsnitt 3.3 Justering för normal avkastning. Få 

studier väljer att redovisa hur långt estimeringsfönster de valt för att estimera den normala 
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avkastningen men exempelvis Campbell, Lo och MacKinlay (1997) anser att de 120 

föregående dagarna innan ett event är tillräckliga för att representera avkastningen under 

en normal period för företaget. I denna studie används dock 48 månadsvisa observationer 

för att via regressionsanalys gentemot index beräkna normal avkastning, vilket är en 

metod som stöds av bland annat Damodaran (2012). Då det uppstod ett stort antal bortfall 

på grund av att flertalet kurser fattades i estimeringsfönstret justerades det lägsta antalet 

observationer till 24 månader. I de fall då det fattades mer än 24 månadskurser bedömdes 

dessa förvärv som bortfall. 

 

Figur 5. Illustration av estimeringsfönster för beräkning av normal avkastning och eventfönster för beräkning av 

abnormal avkastning. 

3.2 Insamling och urval av data 

Information om företagen inblandade i förvärvet, om förvärvet i sig och dagliga 

aktiekurser hämtas från databasen Thomson Reuters. Enligt Bryman och Bell (2003) kan 

data kategoriseras antingen primär eller sekundär (Bryman & Bell 2013). I denna studie 

har sekundär data använts på grund av tids- och kostnadsmässiga skäl.  

Sökningen görs på listan MASRCH (Mergers and Acquisitions Advanced Search), utefter 

dessa kriterier: 

Datum: Den tidsmässiga begränsning som gjorts i studien är att inkludera förvärv från 

och med 1 januari 2004 till och med 31 december 2014. Denna datumbegränsning är det 

viktigaste i denna studie eftersom den begränsar stickprovet till ett hanterbart antal 

urvalsenheter. Den tioårsperiod som valts, 2004 till 2014, innefattar en hel 

konjunkturcykel och skrider över år som ännu inte studerats på den svenska marknaden. 

Förvärvsstatus: Endast förvärv som är genomförda har analyserats i denna studie. Då 

tidigare studier uppmärksammat skillnader i avkastning beroende på om förvärvet 

genomförts eller inte filtreras sökningen på endast genomförda förvärv. Bland annat 

Alexandridis, Petmezas och Travlos (2010) valde att studera endast förvärv som var 

genomförda vilket ökar jämförbarheten med vår studie.  

T-48 månader T-4 dagar TOffentlig-

görandedagen 

T
5 dagar

 

Estimeringsfönster Eventfönster 
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Förvärvstorlek: För att kunna beräkna den relativa storleken på förvärvet behöver 

köpeskillingen vara större än noll. Författarna har därför valt att endast studera förvärv 

där köpeskillingen är större än noll miljoner dollar.  

Förvärvande företagets nationalitet: Då det inte finns omfattande studier på den 

svenska marknaden finner författarna det intressant att undersöka hur förvärv påverkar 

avkastningen för det förvärvande bolaget under offentliggörandet för förvärvet i Sverige. 

Därför har författarna valt att bara ta med förvärv som utförs av svenska förvärvande 

företag däremot har ingen avgränsning gjorts för vilken nationalitet objektet har.  

Förvärvande företagets publika status: För att kunna analysera förändringen i 

avkastning måste de förvärvande företaget vara publikt. Författarna har därför valt att 

endast studera förvärv utförda av publika företag. Detta i enighet med Alexandridis, 

Petmezas och Travlos (2010) vilka endast studerade förvärv utförda av publika företag. 

Fuller, Netter och Stegemoller (2002) visar i sin studie att det finns skillnad i kumulativ 

abnormal avkastning mellan publika och onoterade objekt. I denna studie har alla objekt 

inkluderats och ingen indelning efter objektets publika status har utfört då alla förvärv 

ämnas studeras.  

Förvärvande företagets RIC: Eftersom hämtning av data kommer att ske med hjälp av 

Thomson Reuters Eikon Excel behövs RIC-koden till de förvärvande företagen för att på 

ett enkelt sätt kunna programmera nedhämtningen av stängningskurser med hjälp av 

Thomson Reuters Eikon Excel. De förvärvande företag som saknar RIC-kod bedöms som 

bortfall, se 3.6 Bortfall. 

Förvärvande företagets industri: Författarna har valt att filtrera bort industrierna 

Fastighets management och utvecklig, alternativa finansiella investeringar, banker, andra 

fastigheter, andra finansiella köp. Detta med anledning av att dessa industriers 

verksamhet till stor del utgörs av uppköp av tillgångar, till exempel fastighetsbolag köper 

anläggningstillgångar.  

Procent förvärvat: För att avgränsa studien samt underlätta vid beräkningar av den 

relativa storleken har författarna valt att studera förvärv som utgör minst en procent av 

objektets aktieutbud. Genom att filtrera sökresultatet på detta sätt har författarna 

möjlighet att rensa bort de förvärv som inte redovisar information om hur många av 

objektets aktier som det förvärvande företaget kommer att inneha när förvärvet 

genomförts. På detta sätt har författarna även vid vidare bearbetning av materialet kunnat 

försäkra oss om att aktieköpet leder till att det förvärvande bolaget innehar mer än hälften 

av objektets totala aktier. Denna gräns har författarna valt då köpet av aktierna inte ses 

som en investering, utan att målet antas vara att styra över objektet när man efter förvärvet 

äger mer än hälften av aktierna. 
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Typ av förvärv: De typer av förvärv som inkluderas i studien är fusion, förvärv av 

tillgångar, förvärv av majoritetstillgångar, förvärv av resterande aktier, förvärv av vissa 

tillgångar, buy-back, med hänvisning till definitionerna som redovisas i 2.1.1 Typer av 

förvärv. Den transaktionsformen som exkluderades var partiella förvärv då denna form 

inte motsvarar ett förvärv. 

Finansieringsbeskrivning: Innehållet i denna kolumn beskriver finansieringen av 

uppköpet vilken senare kommer användas för att dela upp förvärven i olika 

finansieringsalternativ. Ingenting har sorterats bort utan har inkluderats och hanteras som 

bortfall under finansierings-testerna om det skulle vara så att det finns alternativ som inte 

faller under våra kriterier för de olika metoderna för finansiering.  

Denna filtrerade sökning gav ett urval om 845 förvärv. För att minska risken för att 

eventuella fel som kan se vid manuell nedhämtning exporterades data automatiskt till 

Microsoft Excel från Thomson Reuters med hjälp av Thomson Reuters Eikon Excel. Det 

första som hämtades ner var aktiekurserna för varje förvärvande företag. Dessa kurser 

hämtas för eventfönstret [-4;+5] och estimeringsfönstrets 48 månader innan förvärvet. 

Helgdagar då börsen är stängd utesluts. Stängningskursen för aktieindex OMXSPI hämtas 

på samma sätt. Det slutliga urvalet består av 664 förvärv efter bortfall vid hämtning av 

kursdata.  

3.2.1 Urvalsindelning 

Då studien ämnar förklara eventuell abnormal avkastning med en eller flera av 

variablerna Konjunkturläge, Finansiering och Storlek krävs tre olika urvalsindelningar av 

det valda stickprovet. För att undersöka om det uppstår skillnader i resultaten beroende 

på konjunkturläget på den svenska marknaden genomfördes en regression mellan 

konjunkturläge som definieras av om den månadsvisa barometerindikatorn översteg eller 

understeg 100 och avkastningarna. Därefter genomfördes ytterligare en regressionsanalys 

där konjunkturen delades in i Mycket svag, Svag, Stark och Mycket stark beroende av 

vilket intervall barometerindikatorn befann sig i den månad förvärvet offentliggjordes. 

Dessa intervall skapades i enighet med tabell 2 i avsnitt 2.1.5. 

För att analysera om det uppstår skillnader i resultaten beroende på finansieringsmetoden 

av förvärvet delas även urvalet in efter detta. De urvalsgrupper som indikerar 

finansieringsmetod av företagsförvärven är: Likvida medel, Aktier och Blandat där 

likvida medel och aktier använts tillsammans eller med andra finansieringsalternativ. 

För att undersöka huruvida storleken på förvärvet har någon påverkan på aktiekursen 

genomfördes en enkel regression mellan varje förvärvs storlek och avkastning, där 

förvärvsstorleken är förhållandet mellan den faktiska summan som det förvärvande 
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bolaget betalar för objektet och det förvärvande bolagets börsvärde. Därefter 

rangordnades urvalet efter storlek och delades in i tre lika stora grupper för att studera om 

det finns någon skillnad i avkastning beroende på om förvärvet varit, litet, mellanstort 

eller stort. Denna indelning med lika många förvärv i varje grupp underlättade analysen 

jämfört med om författarna valt intervall för de tre olika storlekarna. En 

intervallsindelning skulle gett för litet antal förvärv i gruppen med medelstora respektive 

stora förvärv för att kunna generera statistiskt säkra resultat. Ett annat problem med 

intervallindelning är att författarna skulle definiera var gränserna går mellan grupperna, 

vilket lämnar rum för subjekt tolkning som författarna strävar efter att undvika. 

3.3 Justering för normal avkastning 

Justering för normal avkastning är av betydande karaktär för studien. Studiens 

forskningsfrågor kräver att den faktiska avkastningen som sker i samband med förvärvet 

ska sättas i relation till vad som anses som normal avkastning. Detta för att kunna avgöra 

om det finns någon abnormal avkastning och om avkastningen avviker från den normala 

under tiden för offentliggörandet av förvärvet. Den normala avkastningen estimeras 

utifrån månatliga avkastningar under estimeringsfönstret definierat i avsnitt 3.1 

Eventstudiens fönster. För att underlätta nedhämtning av data för estimeringsfönstret 

hämtades dessa avkastningar från året innan förvärvet och bakåt i tiden. 

Estimeringsfönstret för förvärv år 2004 löpte således under 2000-2003 utan hänsyn till 

när under 2004 förvärvet offentliggjordes. 

Då den normala avkastningen definieras som avkastningen som kan förväntas om 

förvärvet inte hade ägt rum, krävs en beräkning av förväntad avkastning för respektive 

företag vilket kan göras med olika modeller (Campbell, Lo & MacKinlay, 1997). 

Armitage (1995) har listat och analyserat de vanligaste modellerna för att estimera 

förväntad avkastning på aktier. Den absolut vanligast förekommande modellen är 

Marknadsmodellen, följt av Medelvärdesmodellen och Indexmodellen. Armitages (1995) 

studie fann att Marknadsmodellen står sig bäst i estimeringen av förväntad avkastning i 

jämförelse med de andra analyserade modellerna. Det finns även flertalet tidigare studier 

som använt sig av denna modell för att justera för normal avkastning (se exempelvis De 

Bondt & Thaler, 1985; Dodd, 1980 samt Eckbo, 1983) varpå denna studies författare 

finner det relevant att beräkna den abnormala avkastningen genom att subtrahera 

marknadsmodellens normala avkastning från den verkliga avkastningen.  

3.3.1 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som relaterar avkastningen från vilken given 

aktie som helst till avkastningen från marknadsportföljen (Campbell, Lo & MacKinlay, 

1997). 
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3.1 𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

Rit är den faktiska avkastningen för aktie i under det förvärvsspecifika eventfönstret där 

Rmt är den faktiska avkastningen för marknadsportföljen för samma dagar som Rit 

beräknas, i och i är regressionsparametrar i marknadsmodellen och ϵit är en felterm 

(Campbell, Lo & MacKinlay, 1997). Marknadsmodellen representerar en potentiell 

förbättring av medelvärdesmodellen. Då man har estimerat värden för i och i med data 

från estimeringsfönstret, 48 månader innan förvärvet, beräknas den abnormala 

avkastningen av de estimerade värdena tillsammans med den faktiska 

marknadsavkastningen (Armitage, 1995).  

3.2 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 +  𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡) 

Viktigt att tänka på när marknadsmodellen används för att beräkna den normala 

avkastningen är att använda ett index som representerar marknadens utveckling på ett så 

korrekt sätt som möjligt (Campbell, Lo & MacKinlay, 1997). I studien har indexet 

OMXSPI valts eftersom att det inkluderar alla aktier noterade på Stockholmsbörsen 

(Nasdaq OMX Nordic, 2015) och representerar studiens urval väl. Utvecklingen för detta 

index hämtades från Thomson Reuters.  

3.4 Att mäta och analysera abnormal avkastning 

Då eventfönstret löper över flera dagar kommer den abnormala avkastningen att slås 

samman för att visa på varje företags kumulativa abnormala avkastning Cumulative 

Abnormal Return (CAR), vilken beräknas enligt följande: 

3.3 𝐶𝐴𝑅𝑖 =  ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑟
𝑡=1  

Det finns även möjlighet att beräkna den sammanlagda abnormala avkastningen med 

hjälp av Buy-Hold Average Return (BHAR), däremot är denna metod mer lämplig då den 

långsiktiga effekten av ett event ska studeras (Barber & Lyon, 1997). Då denna studie 

syftar till att analysera den kortsiktiga effekten av förvärv finner författarna användningen 

av CAR mer lämplig. 

3.4.1 Statistiska tester 

För att kunna säkerställa studiens resultat krävs att de genomgår statistiska tester. Det 

finns två olika metoder för att statistiskt testa samband och valet mellan dessa beror på 

om det datamaterial som samlats in är normalfördelat eller inte. Parametriska metoder 

används då datamaterialet är normalfördelat och icke-parametriska metoder används då 

stickprovet är litet eller då testvariabeln inte är normalfördelad. (Körner & Wahlgren, 

2006).  I denna studie används det parametriska t-testet vilket förutsätter att det 

datamaterial som insamlats är normalfördelad. Detta är enligt Körner och Wahlgren 
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(2006) ett idealtillstånd och de menar att verkligheten inte alltid stämmer överens med 

detta. Trots detta hävdar författarna att metoden fungerar väl om datamaterialet inte skulle 

vara allt för snett fördelat och inte heller innehålla för många extremvärden (Körner & 

Wahlgren, 2006). Det statistiska programmet Minitab 17 används för att testa om 

populationen är normalfördelad. 

När urvalet klassificerats som normalfördelat kommer den abnormala avkastningens 

statistiska säkerhet att prövas i ett t-test. Då den variabel som ska testas är medelvärdet 

för den kumulativa abnormala avkastningen beräknas först 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  (MacKinley, 1997). 

3.4 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
1

𝑁
 ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑁
𝑖=1  

3.5 𝑡 =  
𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑠 √𝑛⁄
 

t-testet förutsätter att urvalet är normalfördelat och kan kompletteras med ett icke-

parametriskt test i de fall urvalet inte uppfyller den förutsättningen. De icke-parametriska 

tester som då kan användas är teckentest och Wilcoxons teckenrangtest (Campbell, Lo & 

MacKinlay, 1997).  

Teckentest används vid parvisa observationer. Det är ett bra icke-parametriskt test då 

differenserna mellan värdena i varje par är någorlunda normalfördelade och då urvalet är 

stort. I teckentestet ska man kunna urskilja vilket av de två värdena i varje par som är 

störst och kunna rangordna dessa. Wilcoxons teckenrangtest liknar teckentestet då det 

också används vid parvisa observationer och prövar sannolikheten att de båda variablerna 

har liknande fördelning. Precis som vid teckentest beräknas differensen för alla par, men 

i detta test tas även hänsyn till differensernas storlek (Körner & Wahlgren, 2006). 

3.5 Gemensam multipelregression för de tre faktorerna 

En multipelregression genomfördes på hela datamaterialet för att analysera hur de 

påverkande variablerna konjunktur, finansiering och storlek samspelar med varandra och 

påverkar den kumulativa abnormala avkastningen. Multipelregressionen utfördes i 

Eviews och den beroende variabeln som testas är den kumulativa abnormala 

avkastningen. De oberoende variablerna är således de tre påverkandefaktorerna. 

Konjunkturläget som testas är skillnaden mellan hög- och lågkonjunktur, 

finansieringsalternativen som testas är skillnaden mellan aktier och annan form av 

finansieringsalternativ och den relativa storleken på förvärvet mäts i procent. 

För att regressionen inte ska ge ett missvisande resultat krävs att feltermerna uppfyller ett 

antal kriterier. De ska ha samma fördelning, vara normalfördelade och vara 

homoskedastiska, samt inte vara beroende av varandra (Brooks, 2008). Författarna testar 

datamaterialet för autokorrelation, normalfördelning, heteroskedasticitet för att se ifall 
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dessa antaganden är uppfyllda, samt genomför ett RESET-test och testar för 

multikollinearitet för att se hur väl den beroende variabeln kan förklaras av modellen. 

För att testa ifall flertermerna är oberoende av varandra utfördes två tester. För att testa 

datamaterialet för autokorrelation har Durbin-Watson värdet analyserats och värdet 

visade att det finns en låg autokorrelation, vilket talar positivt för att en multipelregression 

är lämplig att använda i studien. Då autokorrelation finns försvårar det möjligheten att 

dra statistiskt säkerställda slutsatser från regressionen. Därefter testades även 

autokorrelation i ett Breusch-Godfrey Serial korrelations LM Test vilket visade på att det 

inte fanns någon autokorrelation i datamaterialet. Feltermerna måste även vara 

normalfördelade för att regressionen ska ge ett rättvisande resultat. Ett Jaques Berra test 

visade att feltermerna i modellen är normalfördelade. Feltermernas varians ska vara 

konstant. Då de inte är konstanta så finns heteroskedasticitet i datamaterialet (Brooks, 

2008). Då heteroskedasticitet funnits i datamaterialet korrigeras detta genom att använda 

White cross-section i regressionen. 

För att testa om den beroende variabeln, CAR, kan korrekt beskrivas av den linjära 

funktionsmodellen gjordes ett RESET-test. Testet visar att den valda funktionsmodellen 

är lämplig. Därefter testades datamaterialet för multikollinearitet vilket visar om de 

förklarande variablerna i regressionen uppvisar en korrelation som kan leda till felaktiga 

tolkningar (Brooks, 2008). En korrelationsmatris genomfördes och visar på låg 

korrelation mellan de olika förklarande variablerna. Dessa tester av feltermerna ökar 

resultatens säkerhet och trovärdighet i denna studie. 

3.6 Presentation och tolkning av resultat 

Resultaten av eventstudien kommer att presenteras i kapitel 4 i form av tabeller och 

figurer som arbetas fram med de modeller och metoder författarna valt att genomföra. 

Tolkning av resultaten sker i kapitel 5. För att kunna besvara forskningsfrågorna som 

berör förvärvets storlek och finansiering samt konjunkturläge under förvärvet kommer 

regressionsanalyser att genomföras. Författarna hoppas med detta kunna se något 

samband som kan förklara förvärvets påverkan på företagets aktie.  
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3.7 Bortfall 

I tabell 3 visas fördelningen över bortfall som uppstod i samband med beräkningen av 

den abnormala avkastningen. De första 41 bortfallen uppstod på grund av att 

avkastningarna i eventfönstret inte kunde beräknas då det vid nedhämtning av data 

fattades kurser. 30 förvärv föll bort på grund av att det var stora glapp mellan de kurser 

som faktiskt gick att hämta ner. Ytterligare 81 förvärv föll bort vid beräkning av 

respektive företags alfa och beta som används i marknadsmodellen, ekvation 3.2. Orsaken 

till att alfa och beta inte kunde beräknas för dessa företag var att det fattades aktiekurser 

för det förutbestämda estimeringsfönstret om minst 24 månader. Totalt bildades i denna 

del av analysen ett bortfall om 181 förvärv där de största bortfallen uppstod 2006, 2007 

och 2010. 

Tabell 3. Bortfallsfördelning per år samt orsak. 

År RIC-

kod 

saknas 

Eventkurs 

saknas 

Glapp 

i dagar 

Alfa 

Beta 

Totalt 

2004 13 3 1 6 23 

2005 2 5 0 4 11 

2006 10 5 4 12 31 

2007 4 7 0 17 28 

2008 4 2 4 8 18 

2009 4 1 4 7 16 

2010 2 4 7 11 24 

2011 0 1 2 3 6 

2012 1 2 5 3 11 

2013 0 0 2 4 6 

2014 1 0 0 6 7 

Totalt 41 30 29 81 181 

 

3.7.1 Finansieringsbortfall  

För att jämföra hur olika finansieringsalternativ påverkar den kumulativa abnormala 

avkastningen hämtades information gällande finansieringsmetoden för förvärvet från 

Thomson Reuters. De förvärv där information saknades eller inte föll inom de angivna 

finansieringsgrupperna räknades som bortfall. Från det totala urvalet på 664 förvärv blev 

det i denna del av analysen 89 bortfall och det slutliga urvalet för analysen av 

finansieringsalternativen blev 575. 

3.7.2 Storleksbortfall 

För att kunna besvara hur den relativa storleken på förvärvet påverkar den kumulativa 

abnormala avkastningen hämtades börsvärdet för alla förvärven och sattes dessa i relation 

till köpeskillingen som det förvärvande bolaget betalar för objektet. De förvärv där 
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börsvärdet inte kunde beräknas eller nedhämtas räknades som bortfall och totalt blev det 

106 stycken bortfall. Efter detta justerades populationen för extremvärden, de 15 högsta 

respektive de 15 lägsta relativa storlekarna sorterades bort då författarna ansåg att dessa 

hade för stort utfall på resultaten av testerna. Detta gav oss slutligen ett urval om 528 

stycken företagsförvärv att analysera i frågan om hur förvärvet storlek påverkar det 

förvärvande företagets aktiekurs. 

3.8 Reliabilitet 

Säkerställning av studiens reliabilitet börjar redan vid inhämtningen av data. Att Thomson 

Reuters rapporterar korrekt information är en förutsättning för att resten av studien ska 

vara pålitlig. Förutsatt att den information som hämtas från Thomson Reuters är korrekt 

har den även en hög reliabilitet då informationen inte är föränderlig med tiden. Detta 

betyder att studien kan göras om och leverera samma resultat så länge den utförs på 

samma sätt. Avkastningar som i denna studie beräknas utifrån dagliga slutkurser kan inte 

fluktuera då slutkursen är en konstant variabel. 

Det material som hämtas från Thomson Reuters kommer inte att tolkas eller bearbetas på 

något sätt innan de används i beräkningarna. Det enda fallet där detta inträffar är vid 

tolkningen av Consideration Sought som på olika sätt beskriver finansieringen av 

förvärvet. Eftersom det finns ett stort antal olika sätt att uttrycka finansieringen på har 

författarna valt att kategorisera finansieringarna i tre kategorier: Likvida medel, Aktier 

och Blandat. Om denna tolkning av information inte är riktig minskar reliabiliteten i den 

del av studien som ska besvara forskningsfrågan Hur påverkas avkastningen av 

finansieringen av ett företagsförvärv? 

Vid bearbetning av det insamlade datamaterialet kommer författarna i så stor utsträckning 

som möjligt automatisera uträkningar i Excel. Detta för att minimera inflytandet av den 

mänskliga faktorn som vid behandling av stor mängd data gör resultatet alltmer opålitligt. 

Vidare kontrolleras de automatiserade uträkningarna med manuella uträkningar på 

stickprov. 

Ett problem med metodens statistiska signifikans är att då t-tester utförs förutsätts att 

datamaterialet är normalfördelat. För att få så korrekta resultat som möjligt krävs alltså 

att avkastningarna är normalfördelade. Körner och Wahlgren (2006) menar dock att t-test 

fungerar då materialet inte skulle vara allt för snett fördelat eller innehålla för många 

extremvärden. Tester kommer göras för att bedöma om materialet skulle vara för 

snedfördelat. Då avkastningar i samband med offentliggörandet av förvärv kan ses som 

avkastningar som ska vara utöver det normala är det svårt att avgöra vad som är ett 

extremvärde eller inte. T-testerna kommer att backas upp med icke-parametriska tester 
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för att öka säkerheten i resultaten. Vid analys av resultat bör det tas i beaktning i de fall 

datamaterialet inte är helt normalfördelat.  

3.9 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2003) innebär validitet att mäta rätt saker. Studien ämnar mäta 

huruvida företagsförvärv har en påverkan på det förvärvande företagets aktiekurs fyra 

dagar innan och fem dagar efter offentliggörandet av förvärvet i Sverige under 2004.2014. 

Intern validitet handlar om hur sambandet mellan den oberoende och den beroende 

variabeln är hållbart och detta brukar benämnas kausalitet (Bryman & Bell, 2003). Den 

interna validiteten är svårt att säkerställa då man inte kan vara säker på att kursens 

utveckling beror av förvärvet. Trots att en korrigering för normal avkastning görs är det 

möjligt att andra faktorer som inte har med förvärvet att göra påverkar aktiekursens 

utveckling. Dessa kurspåverkande faktorer kan påverka studiens validitet negativt. 

Vid justering för normal avkastning finns det olika metoder som diskuteras och 

meningsskiljaktigheter om vilken modell som lämpar sig bäst. Marknadsmodellen är den 

modell som används för att beräkna normal avkastning i studien. Denna modell är enligt 

Armitage (1995) den bästa i jämförelse med de andra metoderna. Flera studier som lagt 

grund för denna studie har även använt denna modell (se exempelvis, De Bondt & Thaler, 

1985; Dodd, 1980 samt Eckbo, 1983) varpå denna studies författare anser modellen vara 

den mest passande.  

Vid uträkning av normal avkastning har valet av marknadsindex stor betydelse och det är 

viktigt att indexet väl speglar den marknad som ska undersökas. Om ett jämförelseindex 

som inte representerar den valda marknaden väljs blir beräkningen av de normala 

avkastningarna missvisande, vilket i sin tur påverkar studiens validitet. Det 

jämförelseindex som använts i studien är OMXSPI, vilket representerar alla företag 

noterade på Stockholmsbörsen. Då studien ämnar undersöka aktiekurser från samtliga 

förvärv av företag noterade på Stockholmsbörsen inom flertalet olika branscher är detta 

ett jämförelseindex som representerar marknaden väl.  

3.10 Generaliserbarhet 

Det finns en strävan efter att uppnå en hög generaliserbarhet i studien. För att kunna 

generalisera och replikera studien krävs att metoden och urvalet beskrivs så tydligt som 

möjligt. Genom att sätta tydliga restriktioner på vårt urval, se avsnitt 3.2, och sedan 

inkludera alla förvärv som faller inom dessa gränser ökar generaliserbarheten för studien. 

Genom att beskriva metoden tydligt minskar risken för att generaliserbarheten ska vara 

låg. Eftersom att förvärv från en hel konjunkturcykel innefattas i datamaterialet finns det 

en ökad möjlighet till att studien skulle vara generaliserbar under liknande 

marknadsförhållanden men på en annan marknad.  
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3.11 Källkritik 

Förvärven som studien tar upp kommer från Thomson Reuters och det är även därifrån 

som dagsavkastningarna hämtats från. Då Thomson Reuters är en stor och omfattande 

databas som används globalt bör den vara av hög tillförlitlighet då den dagligen används 

av professionella investerare och organisationer. 

De artiklar som studien tar avstamp från har hämtats från akademiska journaler inom 

finansområdet så som bland annat Journal of Finance och Journal of Financial 

Economics. Då dessa tidskrifter är av akademiskt slag granskas de noga innan de 

publiceras vilket borde innebära att de har en hög trovärdighet. Även 

forskningsavhandlingar och kandidatuppsatser har använts som källor i studien. Då dessa 

granskas noga innan de läggs fram och publiceras borde de vara av hög kvalitet. 

Resultaten från dessa studier har dock beaktats med försiktighet då författarna inte anser 

dessa vara lika tillförlitliga som akademiska texter publicerade i kända finansjournaler.   

Internetkällor har också använts men med försiktighet för att upprätthålla god källkritik. 

Dessa källor har använts för att förklara begrepp och för att skapa en diskussion men 

ligger inte till grund för resultaten i studien. Konjunkturinstitutets definitioner och 

statistik har använts för att bedöma den svenska marknadens utveckling under perioden 

för studien. Då Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som är underställd 

Finansdepartementet i Sverige bör den källan betraktas som trovärdig.  

De litteraturkällor som använts betraktas som tillförlitliga då de är publicerade av 

akademiska förlag med gott renommé. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten för studien. De tester som utförts är t-tester, vilka 

förutsätter att materialet är normalfördelat, samt icke-parametriska tester så som 

teckentest och Wilcoxon teckenrangtest, vilka inte kräver ett normalfördelat datamaterial. 

Testen prövar sannolikheten för att den kumulativa abnormala avkastningen avviker från 

den normala avkastningen vid offentliggörandet av förvärv. Först presenteras 

grundläggande, förutsättande statistik för hela datamaterialet och sedan presenteras 

testerna för hela datamaterialet samt för varje år vilka ska svara på studiens första 

frågeställning. Därefter presenteras resultaten för undergrupperna som ska svara på 

delfrågorna i studien.  

4.1 Beskrivande statistik för urvalet 

Fördelningen för förvärvsantal varje år presenteras även i figur 6 och 2007 är det år då 

flest av förvärven som inkluderas i studien har offentliggjorts. 

 

Figur 6. Antalet förvärv som inkluderats i studien per år 

Tabell 4 beskriver det totala datamaterialet, kumulativa abnormala avkastningar från år 

2004 till 2014, som de olika statistiska testerna grundar sig i. 664 förvärv som har skett 

under åren 2004 till 2014 har studerats och medelavkastningen för de sammanlagda tio 

dagarna är -4,25 procent. Urvalets toppighet kan innebära att datamaterialet inte är 

normalfördelat vilket även skillnaden mellan max-talet och min-talet indikerar på. Dock 

anser författarna att avkastningar som sker i samband med förvärv är värden som ska vara 

utöver det normala och därför har författarna valt att inkludera alla värden i 

datamaterialet. Resultaten som presenteras nedan är alltså baserade på hela datamaterialet 
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och är inte justerade för extremvärden baserade på avvikelser i avkastning. Utfallet av de 

tester som utförts har inte visat sig vara av betydelse då justering gjorts eller inte.  

Tabell 4. Beskrivande statistik för hela urvalet. 

Hela urvalet  

Medelvärde -4,25 % 

Medianvärde -4,96 % 

Toppighet 7,35 

Skevhet 0,60 

Min -143,41 % 

Max 173,91 % 

Antal observationer 664 

 

4.2 Abnormal avkastning 

Tabell 5 visar resultaten för t-test, teckentest och Wilcoxon teckenrangtest för hela 

datamaterialet med den kumulativa abnormala avkastningen beräknad på tio dagar. Ur 

tabellen kan det urskiljas att medianen är något högre än medeltalet. Samtliga tester visar 

att förvärv leder till en signifikant negativ kumulativ abnormal avkastning. Eftersom 

testerna ger samma resultat finner författarna inte någon osäkerhet om att datamaterialet 

inte är normalfördelat i detta fall. 

Tabell 5. Statistiska tester för hela urvalet under eventfönstrets tio dagar. 

Tester för hela perioden 

t-test Teckentest Wilcoxon teckenrangtest 

Test för medelvärde ≠ 0 Test för median ≠ 0 Test för median ≠ 0 

p-värde 0,00 p-värde 0,00 p-värde 0,00 

t-värde -4,32   

 

Medelvärde -4,25 % t-median -4,96 % W-median -4,85 % 

N 664 N 664 N 664 

Signifikansnivå 99 %  Signifikansnivå 99 % Signifikansnivå 99 % 

 

I figur 7 visas den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen tillsammans med 

den genomsnittliga abnormala avkastningen för alla dagar i eventfönstret för samtliga 

förvärv. Vad som kan urskiljas är att avkastningen stiger under dagen för 

offentliggörandet av förvärvet. Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

sjunker kraftigt efter tiden för offentliggörandet av förvärvet. 
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Figur 7. Visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen och den genomsnittliga abnormala 

avkastningen för samtliga förvärv per eventdag. 

 

Tabell 6 visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen samt den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för alla förvärv uppdelade på dagar i 

eventfönstret. Dagen för offentliggörandet av förvärven har en positiv genomsnittlig 

abnormal avkastning men kan inte säkerställas signifikant.  

Tabell 6. Tabell över samtliga förvärv under eventfönstret uppdelade på eventdag. 

 T-4 T-3 T-2 T-1 T 0 T1 T2 T3 T4 T5 

Medel CAR % -0,62 -1,22 -1,77 -2,15 -1,00 -1,21 -1,94 -2,77 -3,47 -4,25 

Medel AR % -0,62 -0,60 -0,54 -0,38 1,15 -0,22 -0,72 -0,83 -0,71 -0,78 

Negativ andel 

av urval % 

64,16 62,95 63,86 61,14 57,98 50,75 59,94 60,39 58,89 62,95 

P-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 

Signifikansnivå 99 % 99 % 99 % 99 % - 99 % 90 % 99 % 99 % 99 % 
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Tabell 7 visar hur den kumulativa abnormala avkastningen ser ut de fem närmsta dagarna 

efter förvärvet och här tas varken dagen för offentliggörandet eller tiden innan med i 

beaktning. Med över 99 procent säkerhet genererar offentliggörandet av förvärv en 

kumulativ abnormal avkastning och antar medelvärdet -3,25 procent. Värt att notera är 

att medelavkastningen och medianen är lägre än då perioden om tio dagar studeras.  

Tabell 7. Statistiska tester för hela urvalet under fem dagar efter förvärvet. 

Tester för fem dagar efter offentliggörandet 

t-test Teckentest Wilcoxon teckenrangtest 

Test för medelvärde ≠ 0 Test för median ≠ 0 Test för median ≠ 0 

p-värde 0,00 p-värde 0,00 p-värde 0,00 

T -6,26  

  

Medelvärde -3,25 % t-median -3,02 % W-median -3,28 % 

N 664 N 664 N 664 

Signifikansnivå 99 % Signifikansnivå 99 % Signifikansnivå 99 %  

 

  



39 

 

4.2.1 Abnormal avkastning per år 

I tabellerna nedan visas resultaten för urvalet om 664 förvärv och den kumulativa 

abnormala avkastningen beräknat på de tio dagarna kring offentliggörandet men är 

uppdelade på årsbasis. De tester som utförts är t-test, teckenrangtest samt Wilcoxon 

teckenrangtest. 

Tabell 8 visar resultaten av t-testet på årsbasis. Under 2004-2008 kan författarna med 95 

procents säkerhetsnivå säga att det finns en kumulativ abnormal avkastning enligt t-testet. 

Dessa år visar på en negativ avkastning i samband med offentliggörandet av ett 

företagsförvärv. Åren som inte har kunnat säkerställas statistiskt uppvisar både en positiv 

och en negativ medelavkastning.  

Tabell 8. t-test testar om medelvärde ≠ 0 per år. 

År t-värde p-värde vid 

test för 

Medelvärde 

≠ 0 

Medelvärde 

för kumulativ 

abnormal 

avkastning 

Signifikansnivå Antal 

2004 -3,20 0,00 -8,40 % 99 % 39 

2005 -2,34 0,02 -5,50 % 95 % 72 

2006 -3,50 0,00 -9,10 % 99 % 78 

2007 -4,53 0,00 -14,40 % 99 % 90 

2008 -2,08 0,04 -6,00 % 95 % 54 

2009 -0,78 0,44 -3,50 % - 30 

2010 0,62 0,54 2,10 % - 78 

2011 0,49 0,63 1,70 % - 75 

2012 0,72 0,47 2,00 % - 66 

2013 0,31 0,76 1,00 % - 45 

2014 -0,93 0,36 -3,50 % - 37 
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Tabell 9 visar resultaten av teckentestet på årsbasis. För åren 2004 samt 2006-2009 kan 

författarna med minst 95 procent signifikansnivå säkerställa att förvärv genererar en 

kumulativ abnormal avkastning under de tio dagarna kring förvärvet enligt teckentestet. 

För år 2012 och 2014 kan det säkerställas med 90 procents nivå att avkastningen i 

samband med förvärv är signifikant skild från den normala avkastningen. Avkastningarna 

för samtliga år uppvisar en negativ median enligt detta test. 

Tabell 9. Teckentest testar om median ≠ 0 per år. 

År p-värde vid 

test för 

Median ≠ 0 

t-median för 

kumulativ abnormal 

avkastning 

Signifikansnivå Antal 

2004 0,00 -9,23 % 99 % 39 

2005 0,41 -2,95 % - 72 

2006 0,00 -6,40 % 99 % 78 

2007 0,00 -10,94 % 99 % 90 

2008 0,04 -4,77 % 95 % 54 

2009 0,00 -4,87 % 99 % 30 

2010 0,21 -1,80 % - 78 

2011 0,11 -2,51 % - 75 

2012 0,06 -1,46 % 90 % 66 

2013 0,77 -4,22 % - 45 

2014 0,10 -4,22 % 90 % 37 
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Tabell 10 visar resultaten av Wilcoxon teckenrangtest på årsbasis. År 2004 samt 2006-

2008 kan författarna med minst 95 procent signifikansnivå säkerställa att företagsförvärv 

genererar en kumulativ abnormal avkastning. För år 2005 och 2009 kan författarna med 

90 procent signifikansnivå säkerställa att det finns en abnormal avkastning. 

Medianavkastningen för samtliga år som statiskt gått att säkerställa är negativ enligt 

Wilcoxon teckenrangtest. 

Tabell 10. Wilcoxon teckenrangtest testar om median ≠ 0 per år. 

År p-värde vid 

test för 

Median ≠ 0 

W-median för 

kumulativ 

abnormal 

avkastning 

Signifikansnivå Antal 

2004 0,00 -9,07 % 99 % 39 

2005 0,06 -4,12 % 90 % 72 

2006 0,00 -8,23 % 99 % 78 

2007 0,00 -12,31 % 99 % 90 

2008 0,02 -5,27 % 95 % 54 

2009 0,10 -4,90 % 90 % 30 

2010 0,27 -1,87 % - 78 

2011 0,20 -2,71 % - 75 

2012 0,12 -2,43 % - 66 

2013 0,99 0,11 % - 45 

2014 0,30 -3,61 % - 37 

 

Dessa tester visar att det går att säkerställa att det finns en negativ kumulativ abnormal 

avkastning i samband med förvärv och två av tre tester visar att det endast går att 

säkerställa detta för de första åren i urvalet.  
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4.3 Konjunktur 

I figur 10 visas antalet förvärv per år tillsammans med konjunkturen. Författarna kan här 

urskilja ett samband mellan konjunktur och antalet förvärv, vilket går i linje med tidigare 

studiers resultat. 

 

Figur 8. Figuren visar antalet förvärv per år och konjunkturutvecklingen. 

I figur 9 visas konjunkturens utveckling under åren 2004 till 2014 samt utvecklingen för 

den kumulativa abnormala avkastningen i samband med förvärv under samma tidsperiod.  

 
Figur 9. Figuren visar utvecklingen för den kumulativa abnormala avkastningen på årsbasis och konjunkturutveckling. 

Ett samband mellan avkastning och konjunktur går inte att identifiera med blotta ögat i 

figur 9, varpå en regressionsanalys genomförts för att analysera huruvida den kumulativa 

abnormala avkastningen beror av konjunkturläget. Som nämnt i avsnitt 2.4.1 klassas 
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månader där Baromenterindikatorn varit lägre än 100 som lågkonjunktur och högre än 

100 som högkonjunktur. Resultatet av denna regression visas nedan i tabell 11. 

Tabell 11.  Värden för regressionsanalysen mellan den kumulativa abnormala avkastningen och konjunkturläge. 

Konjunktur 

Antal observationer 664 

Beta 0,04 

P-värde för beta 0,04 

Signifikansnivå 95 % 

 

Det positiva sambandet mellan de abnormala avkastningarna och konjunkturläget visar 

att det i lågkonjunktur verkar uppstå positiv avkastning. Även om konjunkturen påverkar 

den kumulativa avkastningen marginellt uppnår sambandet en signifikansnivå om 95 

procent.  

Då Barometerindikatorn även kan beskriva det ekonomiska läget noggrannare i fyra 

intervall genomfördes en multipelregression där ett förvärv har genomförts i antingen 

Mycket svag, Svag, Stark eller Mycket stark ekonomi. Vid multipelregressioner utesluts 

en av urvalsgrupperna för att användas som referensgrupp. Betavärdet för urvalsgruppen 

Mycket svag med referensgrupp Stark indikerar således att förvärv som genomförts i en 

mycket svag ekonomi genererar något högre avkastning än förvärv som genomförs i en 

stark ekonomi. Med referensgrupp Svag presenteras inte urvalsgruppen Stark då detta 

beta redan redovisats för gruppen Svag med referensgrupp Stark. Resultatet av denna 

analys presenteras i tabell 12. 

Tabell 12. Statistiska värden från multipelregressionsanalys mellan den kumulativa abnormala avkastningen och 

konjunkturen. 

Hela 

regressionens 

p-värde = 0,10 

Antal = 664 

Referensgrupp Stark Referensgrupp 

Svag 

Referensgrupp 

Mycket svag 

Mycket 

svag 

Svag Mycket 

stark 

Mycket 

svag 

Mycket 

stark 

Mycket stark 

Beta 0,07 0,05 0,03 0,03 -0,02 -0,04 

p-värde för 

beta 

0,04 0,06 0,20 0,51 0,55 0,26 

Signifikans- 

nivå 

95 % 90 % - - - - 

 

Från denna regression kan det utläsas att förvärv som offentliggörs i mycket svag och 

svag ekonomi bidrar till en högre avkastning jämfört med förvärv som offentliggörs i 

stark ekonomi. Dessa samband uppnår en signifikansnivå om 95 respektive 90 procent. 

Utöver detta kan författarna inte finna några statistiskt signifikanta samband. 



44 

 

4.4 Finansiering 

Figur 10 visar hur fördelningen mellan de olika finansieringsalternativen ser ut på årsbasis 

och det som kan urskiljas är att finansiering med likvida medel är det flest förekommande 

alternativet för alla år utom år 2009.  

 

Figur 10. Diagrammet visar hur fördelningen mellan de olika finansieringsalternativen ser ut på årsbasis. 

För att analysera om det finns ett samband mellan den kumulativa abnormala 

avkastningen och valet av finansiering av förvärvet utfördes en multipelregression med 

dummyvariabler. Först delades information som nedhämtades från Thomson Reuters in i 

grupper efter olika finansieringsmetoder. Grupperna är, som förklarat i Urvalsindelning 

3.2.1, Likvida medel, Aktier och Blandat. Därefter kodades dessa finansieringsgrupper 

med hjälp av dummyvariabler och en multipelregression utfördes i Minitab 17. 

Två referensgrupper valdes för att ställa alla tre olika finansieringsalternativen mot 

varandra. Dessa referensgrupper blev finansieringsalternativ blandat och likvida medel.  

Tabell 14 visar att finansiering med aktier genererar högre avkastning än förvärv som 

finansierats med blandade finansieringsalternativ, vilket säkerställs på 99 procent 

signifikansnivå. Tabellen visar även att finansiering med aktier genererar högre 

avkastning än finansiering med likvida medel, vilket också säkerställs på 99 procent 

signifikansnivå. Mellan likvida medel och blandad finansiering finns det inget säkerställt 

samband. Det finns alltså en skillnad mellan användandet av finansieringsmetoden 

likvida medel och aktier.  
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Tabell 13 Statistiska värden från regressionsanalys mellan den kumulativa abnormala avkastningen och 

finansieringsmetoden av förvärvet 

Hela regressionens 

p-värde = 0,02 

Antal = 575 

Referensgrupp Blandat Referensgrupp Likvida medel 

Likvida medel Aktier Aktier 

Beta 0,00 0,08 0,08 

P-värde för beta 0,94 0,02 0,01 

Signifikansnivå - 95 % 99 % 

 

4.5 Storlek 

För att analysera huruvida det finns ett samband mellan den kumulativa abnormala 

avkastningen som sker i samband med offentliggörandet av ett förvärv och den relativa 

storleken på förvärvet utfördes fyra stycken regressioner. Det utfördes en regression på 

hela populationen och sedan delades detta urval in i tre grupper om stora-, medelstora- 

och små förvärv vilka även prövades.  

Efter bortfall och justering för extremvärden fanns ett urval om 528 stycken förvärv. 

Dessa förvärv hade en medelstorlek på 14,2 procent av börsvärdet och en medianstorlek 

på 4,1 procent av börsvärdet. Tabell 14 visar att det finns ett starkt signifikant statistiskt 

samband mellan den kumulativa abnormala avkastningen och den relativa storleken. 

Regressionen visade ett positivt beta vilket innebär att storleken har en positiv betydelse 

för avkastningen och detta kan säkerställas på 99 procents signifikansnivå. 

Tabell 14. Värden för regressionsanalysen mellan den kumulativa abnormala avkastningen och förvärvets relativa 

storlek, utan undergrupper. 

Storlek 

Antal observationer 528 

Beta 0,08 

P-värde för beta 0,01 

Signifikansnivå 99 % 

 

Förvärven delades även in i tre grupper om lika stora urval för att på så sätt bestämma 

vad som i studiens fall räknas som ett stort, mellanstort respektive litet förvärv. Till stora 

förvärv räknas de som har en relativ storlek som är större än 9,9 procent. Till små förvärv 

räknas de som har en relativ storlek som är mindre än 1,3 procent och de som faller mellan 

1,3 procent och 9,9 procent anges som medelstora förvärv. Tabell 15 visar att endast stora 

förvärv har ett signifikant samband med den kumulativa abnormala avkastningen och att 

små förvärv inte har något signifikant samband med avkastningen. Stora förvärv har ett 

positivt samband med den kumulativa abnormala avkastningen och detta kan säkerställas 

på 90 procent signifikansnivå, vilket är den lägsta formen av signifikans.   



46 

 

Tabell 15. Statistiska värden från regressionsanalys mellan den kumulativa abnormala avkastningen och relativa 

storleken på förvärvet. 

Hela 

regressionens 

Antal = 528 

p-värde = 0,01 

Små förvärv Medelstora 

förvärv 

Stora förvärv 

Relativ storlek < 1,3 % 1,3 % - 9,9 % > 9,9 % 

Antal 176 176 176 

Beta -3,28 -0,04 0,09 

P-värde för beta 0,27 0,95 0,11 

Signifikansnivå - - 90 % 

 

4.6 Multipelregression 

För att analysera hur offentliggörandet av företagsförvärv påverkar den kumulativa 

abnormala avkastningen utfördes en multipelregression där samtliga tre 

påverkandevariabler tas med.  De sammanlagda bortfallen för regressionen blev 216 

stycken och antalet observationer blev således 448. Med de tidigare genomförda 

analyserna i åtanke valde författarna att i denna regression endast analysera skillnaden 

mellan hög- och lågkonjunktur och undersökte alltså inte olika former av hög och 

lågkonjunktur. Författarna valde även att endast studera skillnaden av finansiering med 

aktier och samtliga övriga finansieringsalternativ.  

Tabell 16 visar att det finns, enligt multipelregressionen, ett negativt signifikant samband 

mellan den kumulativa abnormala avkastningen och högkonjunktur vilket säkerställdes 

på en signifikansnivå om 95 procent. Detta går i linje med de resultat som de enskilda 

regressionerna visar. Mellan finansieringsalternativet aktier och den kumulativa 

abnormala avkastningen finns inget signifikant samband. Tabellen visar även att det finns 

ett positivt signifikant samband mellan den relativa storleken på förvärvet och den 

kumulativa abnormala avkastningen, vilket säkerställdes på en signifikansnivå om 99 

procent. Detta går i linje med de resultat som de enskilda regressionerna visat, att då den 

relativa storleken på förvärvet ökar så ökar den kumulativa abnormala avkastningen.  

Tabell 16. Statistiska resultat från multipelregression av de tre påverkandefaktorerna. 

Hela 

regressionens  

p-värde = 0,01 

Antal = 448 

C (intercept) Relativ storlek Aktier Högkonjunktur 

Beta -0,05 0,09 0,02 -0,04 

P-värde för Beta 0,00 0,03 0,61 0,04 

Signifikansnivå 99 % 95 % - 95 % 
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5. Analys 

5.1 Abnormal avkastning 

Antalet förvärv i denna studie följer konjunkturutvecklingen väl då de sjönk drastiskt i 

samband med finanskrisen, från 90 stycken år 2007 och 54 stycken år 2008 till 30 stycken 

år 2009. Därefter ökade antalet igen till 78 stycken år 2010 vilket är resultat som faller i 

linje med tidigare påstådda samband att investeringar och förvärv följer den ekonomiska 

utvecklingen, se figur 6. 

Den studerade litteraturen inför denna studie är unisona i att avkastning för det 

förvärvande företaget sjunker, främst på kort sikt. De resultat författarna funnit faller i 

linje med detta när det totala urvalet studeras. Det genererades över åren 2004-2014 en 

kumulativ abnormal avkastning om -4,25 procent som medelvärde, se tabell 4. Då detta 

medelvärde testades i flera statistiska tester som alla visade på 99-procentig 

signifikansnivå kan författarna med stor säkerhet säga att detta medelvärde gäller för 

denna typ av urval, i denna typ av ekonomi, med denna typ av förhållanden och 

karakteristika på marknaden. 

När avkastningarna analyseras från år till år är de signifikant negativa för åren 2004-2008, 

med den mest negativa avkastningen 2007. Efter finanskrisen har författarna inte kunnat 

påvisa signifikant abnormal avkastning och författarna ser även att för åren 2010-2013 

har medelvärdet för den kumulativa abnormal avkastningen varit positiv mellan 1 till 2,10 

procent. I stort sett är de abnormala avkastningarna i de första åren 2004-2008 tillräckligt 

signifikanta för att tynga ner de positiva avkastningarna 2010-2013 och skapa signifikant 

negativ avkastning för hela urvalet över alla år, se tabell 8. 

Då det råder oenighet mellan de tidigare studierna som presenterats väcks frågan om vad 

dessa skillnader beror på. De mest uppenbara skillnaderna är att tidigare studier analyserat 

förvärv över olika år och på olika marknader. Världsekonomin i sig är föränderlig med 

tiden och det går inte att förvänta sig att de förhållanden som gällde på 70- och 80-talet 

gäller än idag. Av de som genomförts på senare tid visar många på en positiv abnormal 

avkastning och brytpunkten för denna trend verkar vara 90-talet, se exempelvis Neuhierl, 

Scherbina och Schlusches (2013). Vid den tiden förändrade internet informationsflödet i 

världen och informationen har blivit alltmer lättillgänglig. Med anledning av detta torde 

de finansiella marknadernas effektivitet öka och allt snabbare reflektera informationen i 

bolagens aktiepris, i enlighet med de kriterier som ställs av Fama (1970). 

Hur man gör affärer och hur man ser på effekterna av affärer kan skilja sig åt mellan 

geografiska regioner. Under 90- och 00-talen avkastade amerikanska förvärvande företag 

negativ och europeiska företag positivt, se Alexandridis, Petmezas och Travlos (2010). 

Svenska företag avkastade under denna period än mer positivt (Marynova & Renneboog, 
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2006) vilket tyder på att även inom Europa råder det skillnader i hur marknaden bedömer 

effekterna av förvärv. Denna studie styrker dessa tidigare funna resultat och visar på att 

effekterna av förvärv på den svenska aktiemarknaden är skilda från effekterna som skapas 

på exempelvis USAs och Kanadas marknader. 

De år då denna studie inte kunnat påvisa statistiskt säkerställda abnormala avkastningar 

skulle kunna förklaras med vilket bakomliggande motiv det finns till förvärven under 

dessa osäkra år. Tidigare studier har funnit bevis för att bland annat synergieffekter 

påverkar det förvärvande företagets aktiepris positivt, se exempelvis Jansen, Sanning och 

Stuart (2013). Om marknaden tolkar dessa kostnadsbesparande synergieffekter som 

säkra, torde det inducera efterfrågan på det förvärvande bolagets aktier och driva priset 

uppåt. Den finanskris som präglade 2007 och 2008 borde gjort företagsledningar 

eftertänksamma vid investeringar för att inte utsätta företaget för ytterligare påfrestningar, 

vilket gör att när de väl bestämmer sig för att genomföra ett förvärv så är de säkra på att 

det kommer att gagna företaget och se till så att det lever in i framtiden, vilket borde 

påverka aktiekursen positivt. De motiv som inte är värdeskapande ska enligt Jansen, 

Sanning och Stuart (2013) sänka aktiekursen, men problemet med dessa är att 

företagsledningen inte meddelar till pressen att de har en dold agenda och att förvärvet 

egentligen kommer att förstöra värde för företaget och aktieägarna. Detta är snarare något 

som visar sig på längre sikt när integrationen av objektet påbörjas och då inte reflekteras 

de närmaste dagarna efter offentliggörandet av förvärvet. De icke-signifikanta positiva 

resultaten som återfinns i denna studie kan även bero på hur dessa förvärvande företag 

presterat vid tidigare förvärv, i enlighet med studien genomförd av Rosen (2006). Om det 

tidigare skapats positiv avkastning ökar sannolikheten att marknaden tolkar nästa förvärv 

som en positiv affärshändelse och driver priset uppåt, vilket är en effekt som inte 

analyserats närmare i denna studie. 

Resultaten för testerna av den kumulativa avkastningen under de fem närmaste dagarna 

efter offentliggörandet av förvärvet visar på ett signifikant medelvärde om -3,25 procent, 

se tabell 7. Den enda dagen i eventfönstret som inte presterade en signifikant negativ 

abnormal avkastning var dagen för offentliggörandet, se tabell 6. Orsaken till detta kan 

ha att göra med hur marknaden ser på nyheten om förvärv och framförallt hur denna nyhet 

presenterats i media. Som Nofsinger (2014) visat så ökar handeln vid optimistiskt vinklat 

nyhetsflöde. Detta tillsammans med svårigheten i att finna bevis för abnormal avkastning 

under offentliggörandedagen antyder att marknaden inte är helt ense om ett förvärv är en 

positiv eller negativ affärshändelse. 
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5.2 Konjunktur 

Det finns en viss osäkerhet i att undersöka konjunkturens påverkan på den kumulativa 

abnormala avkastningen. Marknadens konjunkturläge beror av flera variabler vilka kan 

vara svåra att fånga upp. Vad som definieras som en lågkonjunktur ett år ha helt skilda 

orsakande faktorer än en lågkonjunktur som infaller ett annat år och kan påverka 

marknaden på helt skilda vis. Tack vare att författarna funnit tidigare studier som 

undersöker den kumulativa abnormala avkastningen som sker i samband med 

offentliggörande av förvärv och konjunkturläge finner författarna att resultaten i denna 

studie, trots sina brister, intressanta att analysera.  

Denna studie finner ett signifikant samband mellan konjunkturen och abnormal 

avkastning, vilket innebär att när den svenska ekonomin befinner sig i lågkonjunktur ökar 

den abnormala avkastningen och vid högkonjunktur minskar den, se tabell 11. När 

konjunkturen definieras av Barometerindikatorn kan den delas in i snävare intervall som 

beskriver fyra nivåer av ekonomiskt läge. Vid den multipla regressionsanalysen återfanns 

det starkaste sambandet mellan Mycket svag ekonomi och avkastning. Även Svag 

ekonomi uppvisade ett samband. Denna analys visar alltså att vid Mycket svag eller Svag 

ekonomi blir avkastningen vid offentliggörandet av förvärv något mer positiv. 

Regressionerna mellan avkastning och Mycket stark respektive Stark ekonomi påvisade 

inga statistiskt säkerställt samband vilket tyder på att högkonjunktur har i denna studie 

inget inflytande på avkastningen, se tabell 12. Detta motsäger Rosens (2006) resultat vilka 

säger att förvärv som offentliggjorts under högkonjunktur genererar högre kumulativ 

abnormal avkastning än de förvärv som offentliggjorts i lågkonjunktur. Dock ligger 

resultaten från denna studie linje med de resultat Petmezas (2009) och Öz (2010) studier 

vilka visade att de förvärv som offentliggjorts i konjunkturuppgångar leder till en 

minskning av det förvärvande företagets aktiekurs.  

En anledning till att våra resultat är signifikant skilda i olika konjunkturlägen kan vara på 

grund av att konjunkturen påverkar stämningen på aktiemarknaden. Det skulle kunna vara 

så att de förvärv som genomförts i lågkonjunkturer är lägre värderade och man betalar 

mindre för objektet än om man hade förvärvat objektet under en högkonjunktur, vilket 

påverkar aktiekursen för det förvärvande bolaget positivt under lågkonjunkturer. Dock 

menar Nathan och O’Keefe (1989) att det finns negativt samband mellan högkonjunktur 

och premien. De menar att förvärv reflekteras av att bolag är undervärderade och att 

undervärdering sker främst under lågkonjunkturer. En ökad premie leder enligt Hayward 

och Hambrick (1997) till en minskad avkastning.  



50 

 

5.3 Finansiering 

Trots det låga antalet förvärv som finansierats med aktier är det finansieringsalternativ 

det enda som ger en statistiskt säkerställd positiv kumulativ abnormal avkastning i 

samband med offentliggörandet av förvärv i jämförelse med de två andra alternativen, 

likvida medel och blandat. Detta resultat går emot bevisen från merparten tidigare studier 

som analyserar förvärv som skett på den amerikanska marknaden vilka visar att förvärv 

som finansierats med aktier generellt sett ska minska avkastningen för det förvärvande 

företaget, se tabell 14. 

Däremot visar Alexandridis, Petmezas och Travlos (2010) studie att förvärv på den 

europeiska marknaden som finansierats med aktier skapar en signifikant positiv 

kumulativ abnormal avkastning. Då denna studie undersöker förvärv som skett på den 

svenska marknaden går dessa resultat i linje med resultaten i denna studie. Detta tyder på 

att det finns skillnader i hur den kumulativa abnormala avkastningen påverkas av 

finansieringen på olika marknader världen över och att det verkar finnas olika uppfattning 

om hur aktier som finansieringsalternativ vid ett förvärv är positivt eller negativt.  

Vidare menar Chang (1998) att det den kumulativa abnormala avkastningen beror på 

finansieringen av förvärvet och om objektet är onoterat eller publikt. För förvärv av 

onoterade objekt fann författaren en positiv kumulativ abnormal avkastning då förvärvet 

finansierats med aktier. Då denna studie tar med både publika och onoterade objekt skulle 

resultaten kunna bli annorlunda om urvalet även delats in i två grupper beroende av om 

objektet varit publikt eller onoterat vid offentliggörandet av förvärvet. 

Då inga studier som undersöker samma tidsperiod identifierats är det svårt att jämföra 

denna studies resultat med tidigare resultat. Nguyen, Nguyen och Xiangkang (2015) visar 

att finanskrisen år 2008 hade en signifikant påverkan på finansierings och 

investeringsbeteendet bland företag. Då finansierings och investeringsbeteendet har 

ändrats under finanskrisen finns det möjlighet att detta har påverkat våra resultat. 

Finanskrisen skulle kunna ha påverkat beteendet på den svenska marknaden så pass 

mycket att effekterna av förvärv inte går att förutspå med hjälp av tidigare teorier och 

genomförda studier. 
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5.4 Storlek 

Denna studies resultat visar att den finns ett starkt signifikant positivt samband mellan 

förvärvets relativa storlek och den kumulativa avkastningen. Det innebär att ju större 

förvärvet är, desto större blir effekten av förvärvet oavsett om det skapats negativ eller 

positiv abnormal avkastning, se tabell 14. Vidare analys delade in urvalet i tre lika stora 

grupper med Stora, Medel respektive Små förvärv. Det enda signifikanta samband som 

testet visade är att när urvalet klassas som stort, ökar avkastningen ju större förvärvet är, 

se tabell 15. 

Den relativa storleken på förvärvet tycks alltså få mer betydelse ju större det är, vilket 

stödjer de resultat Jansen, Sanning och Stuart (2013) funnit. De visade att förvärv kan 

skapa både positiv och negativ avkastning beroende på motivet bakom förvärvet och att 

denna avkastning förstärks av den relativa storleken på objektet. Detta innebär att 

företaget måste analysera huruvida förvärvet kommer att skapa överavkastning eller 

underavkastning och sedan ha i beaktning att den relativa storleken på objektet med stor 

sannolikhet kommer att förstärka effekten. 

Dock finns det studier som visar på att större objekt tenderar att skapa negativ avkastning. 

Alexandridis et al. (2013) hävdar att integrationen av ett större objekt försämrar 

möjligheterna till att uppnå de tilltänkta synergieffekterna och istället förstöra värde för 

företaget. En annan anledning till varför större objekt borde leda till försämrad avkastning 

är att de tenderar att skapa hybris hos företagsledningen, som då ofta betalar ett överpris 

som Hayward och Hambrick (1997) visat. Även Fuller, Netter och Stegemoller (2002) 

visade att positiv avkastning inte är givet vid förvärv av stora objekt. De visade på att 

förvärv av onoterade objekt skapar positiv avkastning men att publika objekt skapar 

negativ avkastning och att denna effekt blir större ju större objektet är. Andelen publika 

och onoterade objekt i vårt urval kan således ha påverkat resultaten då denna studie inte 

tagit hänsyn till denna aspekt. 

Stora bolag som förvärvar relativt små objekt får inget signifikant utslag på aktiekursen 

vilket tyder på att deras aktiekurs är mindre känslig för denna typ av nyhet. Att relativt 

små och medelstora objekt inte visat på signifikant samband med avkastningen kan 

förklaras med att små förvärv tenderar att få mindre publicitet än stora. Att relativt stora 

förvärv ger signifikant positiv avkastning kan bero på att när ett stort förvärv görs 

signalerar det till marknaden att det förvärvande företaget har det gott ställt och att 

aktiepriset av den anledningen pressas uppåt. Som Petmezas (2009) hävdar så beror 

avkastningen vid förvärv till stor del av hur aktieägarna tolkar beslutet, hur säkert det 

anses vara och vilka positiva och negativa effekter det för med sig. 
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5.5 Multipelregression 

Det sista steget i den empiriska studien utgjordes av en multipelregression där samtliga 

tre påverkandefaktorer ingick för att analysera hur de samspelar med varandra och 

påverkar den kumulativa abnormala avkastningen. Resultatet från denna regression 

visade att endast konjunkturläget och storleken på förvärvet är av betydande karaktär och 

påverkar avkastningen, se tabell 16. Som vid tidigare genomförd analys i studien pekar 

resultaten från denna del på att avkastningen ökar i lågkonjunktur och blir även högre ju 

större förvärvet är. Tidigare argumentation rörande konjunkturläge och relativ storlek kan 

styrkas av detta resultat. 
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6. Slutsatser 

Studien visar att tio dagar kring offentliggörandet av ett företagsförvärv sjunker det 

förvärvande företagets aktiekurs på stockholmsbörsen mellan åren 2004-2014. Detta 

resultat är signifikant för urvalet i sin helhet men inte då avkastningarna analyserades per 

år. Vid den årsvisa analysen kunde en negativ kumulativ abnormal avkastning statistiskt 

säkerställas för åren 2004-2008. De resterande åren uppvisade både negativa och positiva 

avkastningar, dock var dessa inte signifikant skilda från noll vilket innebär att förvärven 

under dessa år inte resulterade i någon abnormal avkastning.  

Vidare analyserades dagsvisa abnormala avkastningar där alla dagar uppvisade 

signifikant negativ avkastning, förutom dagen för offentliggörandet. Den abnormala 

avkastningen under offentliggörandedagen var positiv men kunde inte säkerställas med 

statistiska tester. 

I studien testas tre olika bakomliggande faktorer och dess påverkan på den kumulativa 

abnormala avkastningen i samband med offentliggörandet. Konjunkturen var den tredje 

faktorn som undersöktes i studien. Ett signifikant positivt samband mellan svag och 

mycket svag ekonomi och den kumulativa abnormala avkastningen identifierats. Detta 

samband visade att vid lågkonjunktur uppstår en positiv kumulativ abnormal avkastning 

för det förvärvande företaget. 

Valet av finansieringsalternativ visade sig ha en signifikant påverkan för utvecklingen av 

den kumulativa abnormala avkastningen då aktier användes som finansieringsalternativ, 

vilket resulterade i att aktiekursen för det förvärvande bolaget utvecklades signifikant 

positivt. Detta resultat går emot merparten av de efterforskningar som studerats. Vid valet 

mellan likvida medel och blandad finansiering påvisades inga signifikanta skillnader eller 

samband. 

Den relativa storleken på förvärvet visade sig också ha betydelse för utvecklingen av det 

förvärvande företagets aktiekurs. När hela urvalet studerades påvisades ett starkt 

signifikant samband mellan förvärvets relativa storlek och avkastningarna. Storleken 

förstärker effekten av offentliggörandet av förvärvet, oavsett om avkastningen varit 

negativ eller positiv. Vid relativt stora förvärv finns det en signifikant positiv kumulativ 

abnormal avkastning, vilket går i linje med tidigare studier inom ämnet. Inga signifikanta 

samband identifierades mellan de relativa storlekarna små och medelstora förvärv och 

den kumulativa abnormala avkastningen. 

I de fall då studiens resultat är tvetydiga, inte gått att säkerställa statistisk eller skiljer sig 

från tidigare forskning beror, enligt författarna, på att det finns ytterligare faktorer som 

påverkar hur ett förvärv återspeglas i det förvärvande företagets aktiekurs. Bland annat 
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om objektet vid offentliggörandet av förvärvet är publikt eller onoterat, huruvida tidigare 

förvärv resulterat i positiv eller negativ avkastning, vad det bakomliggande motivet varit, 

finansierings- och investeringsbeteendet på marknaden i olika ekonomiska lägen, och inte 

minst om marknaden har en positiv eller negativ uppfattning om vad förvärvet kommer 

att medföra. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Svårigheten i att hitta färska studier inom ämnet kan grunda sig i att man varit så pass 

säker på utfallet att man inte företagit sig att analysera hur förvärv påverkar aktiepriser 

idag. Men med anledning av den tvetydighet författarna ser bland de mest nyligen 

genomförda studierna samt resultaten av denna studie tycks inte utfallet vara hugget i 

sten. Författarna finner det med anledning av detta att det är relevant att studera den 

svenska marknaden de kommande åren, alternativt göra varianter på denna studie, för att 

få en tydligare bild av vad som gäller i Sverige. Förslagsvis kan varianter på denna studie 

ta i beaktning de faktorer som tidigare visat sig viktiga för avkastningen, men som på 

grund av studiens tilltänkta omfattning inte studerats närmare. Bland dessa faktorer 

återfinns: 

 Publikt eller onoterat objekt 

 Tidigare förvärvs eventuella positiva eller negativa avkastning 

 Bakomliggande motiv till förvärvet 

 Hur information angående förvärvet spridits 
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