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Sammanfattning 

I denna uppsats har aktiekursutveckling undersökts med utgångspunkt hur aktiekurserna påverkas vid 

kungörelse av företagsförvärv. En eventstudiemetod, med en marknadsmodell-estimering, har använts 

för att se hur anormal aktiekursutvecklingen har varit kring kungörelsen av förvärven. Aktiekursdatat är 

tagit från Stockholmsbörsen, där svenska köpande företags aktiekurser använts. Utöver den 

övergripande aktiekursutvecklingen undersöks om utvecklingen påverkas vid val av betalningsmetod, 

samt om det finns någon påverkan vid gränsöverskridande kontra inhemska förvärv. För de 100 

förvärven som inkluderades i urvalet, påvisar resultaten att förvärven är mervärdeförstörande i snitt. 

Resultaten var även att förvärv där aktier används som betalningsmetod hade en mer positiv 

aktieutveckling än då kontanter användes. Gällande gränsöverskridande kontra inhemska förvärv, 

visade gränsöverskridande förvärv generellt en högre aktieavkastning. 

Nyckelord: Företagsförvärv, betalningsmetod, gränsöverskridande förvärv 
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Abstract 

This paper examines the stock development when an acquisition is announced between two listed 

companies. The paper will rely on the event study methodology and a market model for the estimation 

of the abnormal returns on the stock market as a result of the announcement of the acquisitions. Source 

of the data is the Stockholm Stock Exchange, the bidding companies in question are all Swedish. In 

addition to the overall performance of the stock market, the paper will cover if method of payment and 

if cross-border acquisitions influences the market reactions. For the 100 acquisitions which have been 

included in the population, the results show that the acquisitions are in fact value reducing. Furthermore, 

the results show when stock is used to finance the acquisitions, the announcement has a more positive 

impact on the stock development in contrast to when cash is used. Regarding cross-border versus 

domestic acquisitions, cross-border acquisitions have a more positive impact on stock development.  

Keywords: Acquisitions, payment method, cross-border acquisitions 
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Förord 
 

Vi vill tacka Karl-Markus Modén för den hjälp och vägledning vi fått under arbetets process. 

  



  Abrahamsson, Lööw 

 

v 

 

Ordlista 

 

Anormalavkastning (AR): Ett avkastningsmått som ska värdesätta hur mycket avkastningen skiljer sig 

ifrån den avkastning som förväntas utan effekten från utomstående händelser. 

Kumulativ anormalavkastning (CAR): Summan av den anormalavkastningen för den period som 

undersöks.  

Genomsnittlig anormalavkastning (AAR): Medelvärdet av anormalavkastningen. 

Kumulativ genomsnittlig anormalavkastning (CAAR): Summan av den genomsnittliga 

anormalavkastningen för den period som undersöks. 

Gränsöverskridande affärer: En affär som görs mellan två parter som befinner sig i två olika länder. 

Betalningsmetod: Vilket medel för betalning används i den undersökta affären. Det finns tre olika 

betalningsmetoder.  

• Aktier – ett köpande företag förvärvar ett målföretag med andelar i det köpande 

företaget. 

• Kontanter – ett köpande företag förvärvar ett målföretag med monetära medel, 

exempelvis lån eller eget kapital. 

• Blandning – ett förvärv som utförs med både aktier och kontanter. 

Minsta kvadrat metoden (OLS): En metod för estimeringen av okända parametrar i en linjär 

regressionsmodell. 

Typ 2 fel: Att en falsk nollhypotes accepteras. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Från USA’s Fortune-500 lista från 1955 är det endast 70 företag som är kvar än idag. Över 2000 företag 

har kommit och gått från listan av USA’s största företag. Många av dem har lämnat listan via 

företagssammanslagningar, företagsförvärv, gått bankrutt, eller tvingats minska i storlek på grund av 

skiftande marknader och ovilja att anpassa sig (DePamphilis 2011). Antalet företagsförvärv och 

företagssammanslagningar, har i Europa och USA varit konstant ökande sedan 1985. År 1999 och 2007 

har toppar noterats för Europa och USA, med efterföljande dalar för respektive år. Båda åren har följts 

av en finanskris vilket är med stor sannolikhet förklaringen till dessa dalar. Även om antalet förvärv och 

sammanslagningar minskade efter år 2008 har antalet affärer återhämtat sig igen efter nedgången. År 

2017 registrerades 15 791 förvärv och sammanslagningar i Asien och Stilla-havsområdet, 14 938 i 

Västeuropa och 18 576 i Nordamerika (IMAA-Institute 2019). Oavsett var i världen det granskas 

används dessa expanderingsmetoder i stor utsträckning.  

Företagsförvärv och företagssammanslagningar diskuteras ofta hand-i-hand. Detta arbete kommer 

fokusera på förvärv, men för att ge en helhetsbild och sedan få en tratteffekt inkluderas därför 

sammanslagningar till en början. Coyle (2000) beskriver förvärv och sammanslagningar som ett 

fenomen när två eller flera organisationer blir en gemensam organisation. Även om de två har samma 

innebörd sker de två på olika sätt och omfattas av olika villkor. Företagssammanslagningar definieras 

som enklast; när två eller fler företag slås ihop till en gemensam verksamhet. Detta ställt emot 

företagsförvärv, där en organisation köper upp en annan. Den nya ägaren får då tillgång till den nya 

verksamheten (Coyle 2000).  

Anledningarna för dessa affärer är många. Men något som återstår är att för varje år blir antalet fler, 

samt att storleken på dessa affärer blir större (IMAA-Institute 2019). Detta måste återspeglas i att det 

finns något värde som skapas som är större än tidigare. Annars bryts teorin om rationalitet och affärerna 

skulle inte slutföras. Detta värde kan kvantifieras på olika sätt, med hjälp av olika metoder. 
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1.2. Problemdiskussion 

Företagsförvärv är som sagt något som sker överallt i världen. Därför är det akademiska utbudet på 

arbeten om ämnet också väldigt stort. Studier om förvärv och sammanslagningar görs både kvalitativt 

och kvantitativt. Kvalitativa studier av exempelvis Weber (1996) undersöker hur kulturella faktorer 

påverkar integrationen mellan involverade parter vid förvärv och sammanslagningar. Medan Trautwein 

(1990) studerar bakomliggande motiv vid förvärv och sammanslagningar. Kvantitativa studier baseras 

möjligtvis på hur ett specifikt bolag historiskt sett har presenterat. Detta för att ge underlag eller dra 

slutsatser om bolaget ska fortsätta förvärva eller inte. Andra kvantitativa studier såsom Sherif (2012) 

undersöker vilken sorts affär, förvärv eller sammanslagning, som föredras i termer av aktieavkastning. 

Med andra ord, olika studier hanterar frågan om företagsförvärv med olika utgångspunkter. Båda sortens 

studier ska bidra med akademiskt värde och beslutsunderlag för nuvarande och framtida bolagsägare. 

Därför är det intressant att studera företagsförvärv och hur kungörelse av förvärv påverkar marknaden.  

Andra tidigare arbeten av bland annat Rahim och Pok (2013) samt Cybo-Ottone och Murgia (2000) har 

undersökt hur framgångsrika företagsförvärv varit för de involverade parterna i termer av 

aktieavkastning. Där en positiv aktieutveckling tyder på att marknaden ser detta förvärv som något 

positivt, och en negativ aktieutveckling ses i sin tur som något negativt. Detta är något som ska 

undersökas vidare i denna uppsats. 

Då inhemska marknader blir mer globaliserade och marknadshinder blir färre, leder det till en anledning 

att undersöka om förvärv genererar en högre aktieavkastning om de görs mellan inhemska eller 

gränsöverskridande parter.  

Varje förvärv som görs är unikt, där olika hjälpmedel används för att slutföra förvärvet på bästa sätt för 

samtliga parter. Hjälpmedel kan vara banker som tillhandahåller kapital, eller externa parter som 

tillhandahåller expertis om den marknad som ska intas. Då betalningsmetoder varier i olika förvärv, ska 

detta val inkluderas i analysen för att se hur marknaden reagerar på förvärv där olika betalningsmetoder 

använts.  

Tidigare arbeten såsom Kolaric och Schierick (2013) samt Moeller och Schlinemann (2005) undersökte 

aktieavkastning utifrån ett flertal olika världsmarknader, däremot saknas djupgående arbeten kring 

svenska marknader. Möjligtvis till följd av den minimala andelen svenska forskare inom ämnet. Därför 

ska detta arbete ha svenska företag som utgångspunkt. Hur reagerar svenska marknader på kungörelse 

av företagsförvärv? Hur mycket påverkar betalningsmetoden förvärvet? Vilken blir marknadens 

reaktion när en gränsöverskridande affär annonseras jämfört med ett inhemskt?  
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1.3. Syfte 

Med eventstudiemetod är syftet med detta arbete att undersöka hur den svenska aktiemarknaden reagerar 

vid kungörelse av företagsförvärv. Vidare ska det undersökas om betalningsmetod samt om det faktum 

att affären är gränsöverskridande eller inte har någon påverkan på denna reaktion.   

1.4. Metod 

För att producera denna kvantitativa studie har Microsoft Excel använts till alla delar i 

datasammanställningen. Data har importerats in i Excel där en tidslinje för varje kungörelse har skapats. 

Utifrån dessa tidslinjer för varje kungörelse har aktieutvecklingen för relevanta perioder kunnat tas fram. 

När utvecklingen för varje affär har fastställts har fördelningar av de önskade sambanden sammanställts. 

Därefter har de mått som ska undersökas tagits fram. Måtten har sedan testats genom statistiska 

signifikanstest för att se om resultaten har någon statistisk validitet eller inte. Efter fastställning av 

statistisk signifikans, analyseras måtten och fördelningarna. 

1.4.1. Datainsamling 

Utifrån databasen Zephyr har 29 589 förvärv och sammanslagningar mellan åren 1997 till 2015 

observerats, vilket har varit studiens utgångspunkt. Eftersom denna studie inte kommer undersöka 

sammanslagningar exkluderas alla sådana från urvalet. Studien kommer dessutom exkludera 

aktieutveckling för målföretag. Detta på grund av att majoriteten av målföretagen inte var börsnoterade, 

vilket de måste vara då metoden som används utgår ifrån aktiekurser. Således inkluderas endast 

börsnoterande köpande svenska företag i urvalet, detta resulterade i 114 observationer. Dessa 114 

svenska företag hade antingen slutfört eller annonserat ett majoritetsförvärv av ett inhemskt eller ett 

utländskt företag mellan åren 1998 till 2014. Därefter inhämtades sekundärdata i form av historiska 

aktiekurser för de köpande företagen från Stockholmsbörsen via Nasdaq Nordic (2019). Utifrån de 

historiska aktiekurserna fanns data gällande relevanta datum för 100 företag, vilket blev det slutgiltiga 

urvalet. 

1.4.2. Signifikansnivå 

Detta arbete utgår ifrån hypotesprövning där en nollhypotes formuleras med en alternativhypotes. Med 

denna hypotesprövning är den statistiska signifikansnivån för varje regression viktig att ta hänsyn till. 

Signifikansnivån på varje regression avgör om nollhypotesen ska förkastas eller accepteras. Inom 

forskning används ofta en signifikansnivå på 5%, men för att detta arbete ska ge grund till eventuell 

framtida forskning, och för att inkludera statistiskt signifikanta svar i största möjliga mån används här 

en signifikansnivå på 10%. Detta kommer däremot öka risken för Typ 2 fel. Vidare kommer studien 

även specificera de resultat som antar en 5%-ig signifikansnivå. 
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1.5. Disposition 

Detta arbete är upplagt på ett sätt som ska underlätta för läsaren och för att ge denne en helhetsbild av 

ämnet. Arbetet följer nedanstående disposition: 

Teoretisk 

bakgrund 

Detta ska ge läsaren tillräckligt med kunskap för att de avslutande delarna 

ska vara förståeliga. Utöver detta ska den teoretiska delen understryka 

tidigare resultat vid liknande arbeten för att ge läsaren en bild av vad som 

kommer diskuteras och vad resultat kommer jämföras med. I detta kapitel 

ska även generella motiv vid förvärv och ekonomiska teorier tas upp i detta 

kapitel också. 

Empiri & 

Analys 

I denna del presenteras resultaten från de modeller och regressioner som 

använts. Kapitlet är uppdelat i följande fem delar.  

• Datasammanställning 

• Urvalet i sin helhet 

• Gränsöverskridande förvärv 

• Betalningsmetod 

• Dummy-variabel 

Empirin består av relevanta tabeller, diagram och framtagna mått. Varje 

empirisk del efterföljs av en analysdel där empirin jämförs med tidigare 

arbeten och kommentarer riktade specifikt till de resultat som presenterats. 

Detta på grund av att läsaren inte ska blanda ihop innehållet och för att göra 

det pedagogiskt. 

Slutsats  Till sist presenteras en avslutande del. I denna del inkluderas slutsatser 

baserat på resultaten. Utöver slutsats lämnas avslutande ord om ämnet. 

Dessa avslutande ord inkluderar förslag till vad framtida arbeten bör utgå 

ifrån för att kunna bygga vidare på detta ämne. Utöver dessa förslag 

fastställs vad denna uppsats har bidragit med till den vetenskapliga världen 

för att knytta ihop arbetet.  
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Motiv vid förvärv 

Det finns ett spektrum av olika argument för varför företagsförvärv görs. I grund och botten görs förvärv 

för att hitta synergier mellan de olika parterna. Synergier som i allemans termer ska leda till att 1+1=3. 

Olika synergier, hittas mellan olika företag. Potentiella synergier kan hittas i stordriftsfördelar och kan 

inkludera en minskning av operativa kostnader (Chatterjee 1986; Walter & Barney 1990). Andra 

mervärdesdrivande synergier är omsättningsökning genom intern produktutveckling, (Ahuja & Katila 

2001; Hoberg & Phillips 2010), köp av extern innovation (Hitt el al. 1996) eller möjligheten att lyckas 

nå ut till nya kundbaser (Walter & Barney 1990). Till sist, den rena storleken av de två organisationerna 

kan vara av värde då organisationen får makt i prissättning, ökad kvantitet av sålda produkter och 

minskning av konkurrens (Chatterjee 1986). Dessa typer av mervärdeskapande källor och synergier 

refereras till operativa synergier (Nahavandi & Malekzadeh 1988). 

Utöver de operativa skillnader organisationer har, finns det även finansiella skillnader som kan resultera 

i finansiella synergier. Finansiella synergier inkluderar skattereduktioner, åtkomsten till interna 

kapitalmarknader, lägre kapitalkostnader och diversifiering av kassaflöden (Chatterjee & Lubatkin 

1990; Leland 2007; Lewellen 1971; Seth 1990).  

Vid olika studier av operativa- och finansiella synergier undersöks vilken av de två kategorierna som 

producerar högst mervärde i termer av före och efter ett förvärv. Capron et al. (1998) och Rumelt (1982) 

presenterade ett resultat där förvärv med operativa synergier eftersöks genererar ett högre mervärde än 

när finansiella synergier är målet. Capron et al. (1998) och Rumelt (1982) argumenterar att de köpande 

företagen möjliggör skapandet av överlägsna kombinationer av resurser och kapacitet.  

Andra har kommit fram till att finansiella synergier genererar högre mervärde. Dessa argument baseras 

på att det är enklare att mäta och räkna på finansiella synergier. Resultaten har då varit för det 

genomsnittliga fallet av de två olika kategorierna (Chatterjee 1986; Ravenscraft & Scherer 1987). 

2.2. Eventstudie 

Sedan Fama et al. (1969) introducerade eventstudiemetod har denna metod blivit en standard för 

akademiker vid granskningen av marknadens uppfattning av en händelse. I studien var denna händelse 

en aktiesplit. De studerade hur marknaden tog åt sig informationen och vilken reaktion marknaden hade 

vid denna händelse. Kothari och Warner (2004) beskriver händelsen sker vid tidpunkten t = 0 och allt 

som är innan är av negativ rang och allting efter är av positiv rang. Det vill säga 

-30, +30 är tidsperioden 30 dagar innan händelsen till 30 dagar efter händelsen.  
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Eventstudiemetod utgår således från en marknadshändelse. Undersökning görs då på marknader med en 

eventstudie där anormalavkastningen från denna händelse eftersöks. Anormalavkastning är ett 

avkastningsmått som ska värdesätta hur mycket avkastningen skiljer sig ifrån den avkastning som 

förväntas utan effekten från utomstående händelser. För att kunna se om händelsen är anormal i 

jämförelse med vad som sker efter händelsen behövs först och främst något att ställa utfallet emot. Detta 

görs genom att skatta vad som skulle kunna ske baserat på tidigare observationer (Kothari & Warner 

2004). Inget exakt format finns publicerat gällande längden av estimeringsperiod och händelsefönster. 

Många studier utgår ifrån snarlika tidsperioder för de två. Corhay och Rad (2000) samt Goergen och 

Renneboog (2004) har använt en estimeringsperiod på 200 dagars respektive 165 dagar och har med 

dessa presenterat signifikanta svar. Sherif (2012) samt Eckbo och Thorburn (2000) använde ett 21-

dagars- respektive 25-dagars händelsefönster. För att undvika problemet med läckage av information 

och att aktörer förutspår händelsen brukar en 10-dagarsperiod mellan estimeringsperiodens slut till dess 

att händelsefönstret börjar tas bort. Kothari och Warner (2004) poängterar att det finns problem med hur 

lång period som analyseras. Om tidsperioden är för lång kan resultatet bli skevt. Därför sträcker sig 

händelsefönstret i detta arbete endast tio dagar efter (+10) händelsen och börjar tio dagar innan (-10).  

2.3. Anormalavkastning  

Den vanligaste modellen som används vid eventstudier är marknadsmodellen. Enligt Gibbons (1982) är 

marknadsmodellen mer av en statistisk modell än en modell baserad på finansiell teori. En likande 

modell är den så kallade Capital Asset Pricing Model (CAPM), som tillskillnad från marknadsmodellen 

är mer av en teoretisk modell. Eftersom denna modell är aningen mer svåranvänd och dess resultatet 

inte avviker signifikant från marknadsmodellen föredras den förstnämnda över CAPM (Campbell et al. 

1997). Formlerna för de två modellerna är aningen lika. CAPM är uttryckt i form av den förväntade 

relationen mellan risk och avkastning. Marknadsmodellen representerar enbart en avkastningsprocess. 

När marknadsindex ökar kommer i vanliga fall aktiens avkastning också öka som svar till 

marknadsförändringen (Farrell 1997). Modellen antar att den normala avkastningen för en aktie är den 

förväntade avkastningen. I detta fall blir den normala avkastningen den avkastning aktien hade haft om 

inget förvärv hade genomförts.  

Marknadsmodellen är en linjär regression. Avkastningen för en aktie används som beroende variabel 

och avkastningen för ett marknadsindex används som oberoende variabel (Sherif 2012): 

(1)  𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

𝑅𝑖,𝑡 är den historiska aktieavkastningen för det företag som analyseras. 𝑅𝑚,𝑡 är den historiska 

avkastningen för ett marknadsindex. Det marknadsindex som används i denna uppsats är OMXSPI. 

OMXSPI väger samman alla aktiekurser som är noterade på Stockholmsbörsen för att ge en helhetsbild 
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av utvecklingen. Parametrarna 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖 erhålles genom att minsta kvadratmetoden appliceras på ett 

200 dagars spann av dagliga aktiekurser. Om kungörelsen är vid 𝑡 = 0; är detta fönster av observationer 

𝑡 = −250, 𝑡 = −51. Modellen resulterar i en förutsägelse av ett företags normala avkastning givet 

marknadens avkastning samt företagets historiska relation till marknaden. Detta bygger på antagandet 

att marknaden är effektiv, ergo all information gällande förvärv kommer speglas direkt i företagets 

aktiekurs (Uddin & Boateng 2009). Det betyder att 𝛼𝑖 kan ses som avkastningen för aktien givet att 

marknadens avkastning är lika med noll och 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 fångar aktiens sensitivitet i relation till marknaden. 

Den sista termen i modellen, 𝜀𝑖,𝑡, tar hänsyn till aktiens avvikelse från dess normala relation till 

marknaden och kallas därför anormalavkastning (Ogden et al. 2003).  

Efter att den normala avkastningen är estimerade kan anormalavkastning beräknas. Denna 

anormalavkastning är definierad som skillnaden mellan faktisk avkastning för en aktie och den normala, 

eller förväntade, avkastning kring en specifik händelse. I detta fall är den specifika händelsen kungörelse 

av ett företagsförvärv. Anormalavkastningen, (𝐴𝑅𝑖,𝑡), för företag i vid händelsedag t beräknas som 

(Sherif 2012): 

(2) 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝜀𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡) 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 är anormalavkastning för aktie i vid dag t. 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖 är minsta kvadratmetods estimaten för företag 

i och 𝑅𝑚,𝑡 är avkastningen för OMXSPI vid dag t. Detta kommer utföras 21 gånger för varje enskild 

aktie, från dag -10 till dag +10 där dag 0 är dagen då förvärvet annonserades.  

Den genomsnittliga anormala avkastningen för respektive dag görs enligt följande beräkning (Sherif 

2012):  

(3)  𝐴𝐴𝑅𝑡 =
∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑁
𝑡=1

𝑁
 

(𝐴𝐴𝑅𝑡) är den dagliga genomsnittliga avkastning vid dag t och 𝑁 är de antal olika företag som undersöks. 

Vidare beräknas måttet kumulativ anormalavkastning. Måttet ger summan av den anormalavkastning 

som observerats inom önskade händelseperioder.  

Kumulativ anormalavkastning för en specifik händelseperiod beräknas som följande (Sherif 2012): 

(4)  𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) är den kumulativa anormala avkastning för en aktie i, 𝑡1 är första dagen i händelsefönstret 

och där 𝑡2 är sista dagen i händelsefönstret (till exempel 𝑡1 = −5 och 𝑡2 = 5 för en 11-dagars CAR). 
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Slutligen beräknas den kumulativa genomsnittliga anormalavkastningen för händelseperioden 𝑡1 till 𝑡2 

på följande sätt: 

(5) 𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1𝑡2)𝑁

𝑖=1

𝑁
 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) är den kumulativa genomsnittliga anormalavkastning och N är återigen antalet företag 

som undersöks (Sherif 2012).  

För att undersöka om resultaten är statistiskt signifikanta används ett t-test för tvärsnittsdata. Detta test 

kontrollerar om CAAR resultaten är skilda från noll eller inte, vilket leder till formuleringen av följande 

hypoteser: 

𝐻𝑂: 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0 

𝐻𝑎: 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0 

För att utföra detta test tas först standardavvikelsen för varje enskild CAAR period fram. Formeln för 

denna standardavvikelse är som följer: 

(6) �̂�𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) = √
1

𝑁(𝑁−𝑑)
∑ (𝑁

𝑖=1 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) −  𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2))2 

I formeln representerar 𝑁 antalet företag och 𝑑 är antalet frihetsgrader. När standardavvikelsen för 

perioderna är beräknad kan t-värdet tas fram genom: 

(7) 𝑇𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) =
𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)

�̂�𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)
 

Med detta t-värde och en t-tabell avgörs om nollhypotesen ska förkastas eller inte. På samma sätt 

kommer AAR statistiska signifikans testas, den enda skillnaden från formlerna ovan är att CAAR byts 

mot AAR och CAR byts mot AR som följer: 

𝐻𝑂: 𝐴𝐴𝑅 = 0 

𝐻𝑎: 𝐴𝐴𝑅 ≠ 0 

(8) �̂�𝐴𝐴𝑅𝑡
= √

1

𝑁(𝑁−𝑑)
∑ (𝑁

𝑖=1 𝐴𝑅𝑖,𝑡 −  𝐴𝐴𝑅𝑡)2 

(9) 𝑇𝐴𝐴𝑅𝑡
=

𝐴𝐴𝑅𝑡

�̂�𝐴𝐴𝑅𝑡
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2.4. Effektiva marknadshypotesen 

Fama (1970) presenterade ett arbete med titeln “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work”. Där presenterades hypotesen om effektiv marknad. Hypotesen är grundad i att all 

information som finns tillgänglig på marknaden ska återspegla sig i priset för en finansiell tillgång. 

Hypotesen delades in i tre olika kategorier, där kategorierna är en uppdelning av hur effektiv marknaden 

i fråga är. Den första nivån av indelning är: stark, sedan semi-stark, och till sist svag. Fama (1970) 

argumenterar att den mest effektiva nivån, stark, är den nivå som en marknad bör sträva efter. 

Niederhoffer och Osborne (1966) presenterade ett resultat med avvikelser från effektiv marknad, där 

informationsasymmetri råder mellan en eller flera deltagare. Niederhoffer och Osborne (1966) 

presenterar att specialister på stora börstorg har tillgång till monopolistisk information om marknader. 

Vidare påvisar Scholes (1969) att denna monopolistiska information förekommer inom företag. Där 

interna medarbetare har information vilket resterande marknadsdeltagare inte har. Vid tillfällen då dessa 

har observerats råder det informationsläckage mellan parterna som i sin tur kan benämnas som 

insiderinformation. Alla parter på marknaden bör kunna förutspå de förändringar som sker baserat på 

den informationen som finns tillgänglig. De anormala förändringar som visar sig på en aktiemarknad 

kan observeras stundtals. Ny information bör således ge utslag under en väldigt kort period. Därefter 

konsumeras informationen och marknaden återgår till sitt ursprungliga läge.  

2.5. Negativa effekter vid budgivning 

Berk och DeMarzo (2011) argumenterar att utifrån ett köpande företagets perspektiv, ska ett förvärv 

slutföras om projektets potentiella synergier överväger förvärvets kostnad. Förvärvets kostnad består då 

av marknadsvärdet för målföretaget och en premie. Då kostnaderna för förvärvet överväger de 

potentiella synergierna, anses budet vara överprisat. Som tidigare nämnt finns det ett flertal motiv vid 

förvärv. Dessa motiv ligger till grund för de potentiella synergier som ska överväga kostnaden. 

Processen av förvärv sker genom ett eller flera bud till de befintliga ägarna. Eftersom marknader anses 

vara effektiva och alla parter rationella, ska detta medföra att alla bud är exakt viktade för det faktiska 

värdet av målföretaget. Då informationsasymmetri råder är detta inte alltid fallet. Detta leder till att 

chefer accepterar förvärvskostnader som inte täcks av de synergier som förväntas uppnås (Berk & 

DeMarzo 2011). 

I de fall när ett bud presenteras för de befintliga ägarna kan det uppstå ett ”free-rider-problem”. Detta i 

form av att aktieägarna kan dra fördel av att behålla sina aktier och låta andra aktieägare sälja till ett lågt 

pris. De som behåller sina aktier ”snålåker” då på de som säljer till ett lågt pris. Alla aktieägare har 

således motiv till att behålla sina aktier och ingen kommer sälja. Detta skapar ett problem för de köpande 

företagets chefer, vilket kan leda till att cheferna måste erbjuda en premie som anses vara överprisat 

(Berk & DeMarzo 2011). 



  Abrahamsson, Lööw 

 

10 

 

Vid en budgivning där flera köpande företag medverkar och en serie bud erbjuds till befintliga ägare, 

förväntas förvärvets premie bli överprisat. Levit och List (2006) beskriver kortfattat detta fenomen som 

”winner’s curse”. Fenomenet beskriver positionen det vinnande företaget hamnar i efter budgivningen 

är avslutad. Levit och List (2006) beskriver detta som ett asymmetriskt beteende, där köpare systematiskt 

överbetalar som i sin tur resulterar i en negativ avkastning vid vinnande budgivning. “Free-rider-

problem” och ”winner’s curse” resulterar i slutändan i att premien det köpande företaget betalar är en 

högre kostnad än vad som behövs. Levit och List (2006) argumenterar utifrån sina resultat att köpande 

företag som överbetalar vid företagsförvärv kommer påvisa en aktieavkastning som är negativ. Viktigt 

att notera är att denna negativa avkastning kan accepteras, och ibland förväntas, av köpande företag då 

de potentiella synergierna från förvärvet ska överväga kostnaderna. 

2.6. Tidigare arbeten 

 
2.6.1. Köpande- och målföretag 

Företagsförvärv och företagssammanslagningar är som sagt ett fenomen som omsätter stora mängder 

kapital och involverar många olika företag. Delaney och Wamuziri (2004) presenterade i en studie om 

brittiska företag för perioden 1996 till 2001. Urvalet inkluderade 111 köpande företag samt 97 

målföretag. Studien baserades på hur aktieavkastning för aktieägare påverkades vid kungörelse av en 

affär. I arbetet presenterade Delaney och Wamuziri (2004) ett resultat för ett 11-dagarsfönster kring 

kungörelse, -5, +5. Där den kumulativa genomsnittliga anormala avkastningen för detta 11-

dagarsfönster var 20,1% för målföretag. Köpande företag visade ett resultat, för samma fönster, på 2,5%.  

Rahim och Pok (2013) utförde en eventstudie om aktieavkastning i Malaysia. De studerade 196 köpande 

företag och 180 målföretag mellan åren 2001 till 2009. De presenterade ett resultat där målföretagen 

påvisade en högre avkastning än det köpande företagen. Mer specifikt, för ett 5-dagarsfönster kring 

kungörelsen av förvärv, påvisade målföretagen en positiv CAAR på 2,59%. Medan de köpande 

företagen hade en CAAR på 0,34%.  

Kolaric och Schiereck (2013) studerade finanssektorn i Latinamerika från år 1995 till 2011. Deras urval 

bestod av 94 köpande företag från Europa, Nordamerika och Latinamerika. Studien inkluderade även 

24 målföretag från Latinamerika. För ett 11-dagarsfönster kring kungörelse presenterades ett CAAR-

värde för köpande företag på -0,16%, medan för målföretaget presenterades ett CAAR-värde på 4,94% 

för samma fönster. Resultaten från Kolaric och Schiereck (2013) var att målföretagen påvisade positiv 

aktieavkastning, medan de köpande företagen faktiskt är mervärdesförstörande. 

Sherif (2012) studerade dagliga aktiekurser mellan åren 2000 till 2010, där 80 företag summerades i 

urvalet. Resultaten som presenterades för hela urvalet inkluderade genomsnittliga anormalavkastning. 

Den genomsnittliga anormalavkastningen vid kungörelsedagen var -2,26% för köpande företag, medan 
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för målföretag presenterades ett AAR-värde på 9,28%.  Sherif (2012) använde marknadsmodellen vid 

estimering av anormalavkastning.  

Leeth och Borg (2000) undersökte 1930-talets förvärv- och sammanslagningsvåg. Där ett stickprov av 

466 köpande företag presenterar ett resultat som finner stöd från andra arbeten. Resultaten var att de 

köpande företagen inte genererar någon väsentlig nivå av aktieavkastning. Målföretagen hade en 

kumulativ genomsnittlig anormalavkastningen på 15%. 

Cybo-Ottone och Murgia (2000) studerade 54 affärer över en tidsperiod från 1988 till 1997. Med CAAR 

som huvudmått fann de att köpande företag, utifrån marknadsindex, i ett 11-dagarsfönster och 5-

dagarsfönster hade en positiv CAAR på 1,08% respektive 1,40%. Målföretagen, utifrån samma kriterier 

och perioder visade 13,52% vid 11-dagarsperioden, följt av 13,68% för 5-dagsperioden. 

Genom alla dessa studier var eventstudien upplagd på samma sätt, men olika mått och estimeringar 

användes. Huvudsakligen användes en gemensam modell genom alla studier, marknadsmodellen, med 

några tillägg av andra modeller. Med en stor empirisk bas från tidigare arbeten är ämnet inget nytt för 

akademiker. Som förståeligt, finns det arbeten och studier på alla världens ekonomier - Europa, 

Nordamerika, Latinamerika och Indien bland annat.  

2.6.2. Gränsöverskridande förvärv  

Effekterna av gränsöverskridande affärer analyseras genom att titta på hur aktieavkastningen utvecklas 

för köpande företag vid förvärv av inhemska respektive utländska företag. I denna uppsats är köpande 

parten inom hemlandet och målföretaget antingen är utanför hemlandets gränser eller inom. Lowinski 

et al. (2004) presenterade bevis för att målföretag visar en positiv trend i avkastning vid 

gränsöverskridande affärer. Däremot saknas samma konsensus av bevismaterial för köpande företag 

(Lowinski et al. 2004).  

Eckbo och Thorburn (2000) utförde en studie på 1846 nordamerikanska förvärv mellan åren 1964 och 

1983. Resultaten påvisar en högre mervärdesskapande tendens för inhemska förvärv. Där majoriteten 

av observationerna vid inhemska förvärv, för en 25-dagarsperiod, är positiva. De inhemska visar ett 

AAR-värde på 1,27% på kungörelsedagen. För de utländska förvärven är majoriteten av AAR värdena 

negativa, där ett värde på -0,19% avläses vid kungörelsedagen. 

Moeller och Schlingemann (2005) granskade 4429 amerikanska förvärv indelat i två tidsperioder, varav 

383 är gränsöverskridande och resterande 4046 är inhemska. Den första perioden i studien var åren 1985 

till 1990, medan period två var 1991 till 1995. För den första perioden rapporterades en CAAR-skillnad 

mellan gränsöverskridande och inhemska affärer på 0,31%, som inte var statistiskt signifikant. För andra 

perioden var CAAR-skillnaden -1,34%, som istället var statistiskt signifikant på 1% signifikansnivå. 
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Med detta argumenterar Moeller och Schlingemann (2005) att det finns ett mervärde i att göra inhemska 

affärer gentemot utländska. 

Goergen och Renneboog (2002) inkluderade länder från hela Europa i sin undersökningspopulation, där 

det var 187 inhemska och gränsöverskridande affärer mellan åren 1993 och 2000. De fann att inhemska 

affärerna var i större grad mervärdeskapande än gränsöverskridande i termer av aktieutveckling. Mer 

specifikt presenterades ett 5-dagars CAAR-värde på 1,51% för inhemska förvärv och 0,90% för 

gränsöverskridande. 

Lowinski et al. (2004) utförde sin studie baserat på 91 gränsöverskridande affärer och 23 inhemska 

affärer i Schweiz mellan åren 1990 och 2001. De presenterade en positiv anormalaktieavkastning för de 

gränsöverskridande affärerna, i termer av CAAR, på 1,36% för en 5-dagarsperiod kring kungörelse. 

Medan de inhemska hade ett CAAR-värde på 0,21%. För det längre händelsefönstret, 21-dagars, hade 

gränsöverskridande förvärv ett CAAR-värde på 0%. För inhemska var den istället 1,63%. Endast 

resultatet för 5-dagarsperioden gällande gränsöverskridande var statistiskt signifikant. Därpå kungörelse 

av affären påvisades en positiv aktieavkastning på 0,69% för gränsöverskridande affärer och -0,16% för 

inhemska affärer.  

Fortsatt bevis presenterar Danbolt och Maciyer (2012) att både köpande och målföretag påvisar en högre 

aktieavkastning för gränsöverskridande affärer jämfört med inhemska affärer. De två händelsefönstren 

som resultat presenterats för är en 3-dagarsperiod och en 11-dagarsperiod. Resultaten för 3-

dagarsperioden vid inhemska förvärv var -1,78% medan de gränsöverskridande hade ett CAAR-värde 

på -0,28%. För 11-dagarsperioden var resultaten -1,34% för inhemska och gränsöverskridande -0,33%.  

Aw och Chatterjee (2004) studerade brittiska företag vid förvärv av inhemska- och gränsöverskridande 

företag inom subkategorierna USA och övriga Europa. Studien inkluderade en kungörelse följt av 

aktieutveckling på lång sikt. Antalet affärer som granskades var 77, av dessa var 36 inhemska och 41 

var gränsöverskridande. Studien sträckte sig upp till två år efter kungörelse. Efter ett år presenterades 

en CAAR på -7,93% för inhemska affärer, medan gränsöverskridande hade en CAAR på -8,07%. Efter 

två år påvisade företag som gjorde inhemska affärer en CAAR på -10,44% och en gränsöverskridande 

CAAR på -24,40%. Aw och Chatterjee (2004) kommer således fram till att inhemska förvärv är mer 

”framgångsrika” än gränsöverskridande.  

Med olika utgångspunkter för majoriteten av tidigare arbeten finns det ingen ledande konsensus för vad 

som gäller vid gränsöverskridande affärer. För anormalavkastning vid förvärv finns det stöd för att 

köpande företag påvisar en lägre nivå än målföretag. Detta gäller som sagt inte vid uppdelningen av 

gränsöverskridande och inhemska förvärv. 
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2.6.3. Betalningsmetod och informationsasymmetri 

Travlos (1987) presenterar en hypotes om betalningsmetod och dess roll i resultaten vid kungörelse av 

ett företagsförvärv. Ett företag kan betala med kontanter, med aktier eller med en kombination av de 

två. I arbetet studerades 167 olika företagsförvärv och sammanslagningar mellan åren 1972 och 1981. 

Travlos (1987) argumenterar för att det råder informationsasymmetri mellan köpare och säljare. Vidare 

menar Travlos (1987) att val av betalningsmetod vid förvärv skickar olika signaler. Dessa signaler får i 

sin tur marknaden att reagera på olika sätt. Vid denna informationsasymmetri har det köpande företaget 

information som ingen annan har - information om det köpande företagets faktiska värde. Detta faktiska 

värde, ställt mot marknadens uppfattning av värdet, kan vara över- eller undervärderat. Travlos (1987) 

påstår att marknaden upplever att användningen av kontanter vid förvärv anses som goda nyheter för 

värdet om det köpande företaget. Medan förvärv med aktier som betalningsmetod anses dåligt för 

värderingen av aktiekurser. Travlos (1987) hänvisar till detta påstående som ”signalling hypothesis”; 

signaleringshypotesen på svenska. Det vill säga, om det köpande företaget vid kungörelse meddelar att 

betalningsmetoden är med kontanter, förväntas företaget ha högre avkastning än vid aktier som 

betalningsmedel. Resultatet i Travlos (1987) arbete var att aktieerbjudande påvisade negativ 

aktieavkastning. Mer specifikt, påvisade Travlos (1987) att förvärv av företag med aktier som 

betalningsmetod var mervärdesförstörande, samma sak gäller för kontanter fast i mindre grad. Travlos 

(1987) presenterade inte resultatet i händelsefönster utan för exakta dagar för den totala eventperioden. 

Där den genomsnittliga anormala aktieavkastningen för 𝑡 = 0 var -0,69% vid köp med aktier. Vid 

samma eventdag, nu istället för kontant var AAR på 0,29%. Travlos (1987) sammanfattar arbetet med 

att konstatera att förvärv med kontanter påvisar en positiv aktieavkastning gentemot aktier. 

Fuller et al. (2002) säger att det köpande företaget kommer använda kontanter om deras aktiekurs är 

undervärderad. Vidare poängterar de att vid förvärv då aktier används som betalningsmetod, är det 

köpande företagets aktiekurs övervärderad. På grund av denna informationsasymmetri argumenterar 

Fuller et al. (2002) att målföretaget kan komma att föredra kontanter. Detta på grund av att aktierna de 

får betalat i kan vara övervärderade. Denna effekt blir ännu mer påtaglig i gränsöverskridande affärer, 

då det råder informationsasymmetri i ännu större grad.  

Faccio och Masulis (2002) argumenterar att målföretag i gränsöverskridande affärer kan ha ett så kallat 

”home country bias” när det gäller sina investeringsportföljer. ”Home country bias” är en partiskhet i 

investeringar där parterna föredrar inhemska aktier på grund av osäkerheten och risken som medförs av 

gränsöverskridande aktieinnehav. Detta kan resultera i att målföretag föredrar att få betalt i kontanter 

när det gäller gränsöverskridande affärer.  

I en studie som innefattade 80 företag, delade Sherif (2012) upp urvalet i tre betalningsmetoder, kontant 

(35 gånger), aktier (33 gånger), och en blandning som bestod av kontant och aktier (12 gånger). 
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Resultaten för kungörelsedagen vid förvärv där kontanter användes var ett AAR-värde på 0,28%. Medan 

för förvärv där aktier användes var AAR-värdet -5,22%. De olika händelsefönstren som analyserades 

var ett 5-dagarsfönster och ett 21-dagarsfönster kring kungörelsen. Den kumulativa genomsnittliga 

anormalavkastningen för 5-dagarsfönstret och 21-dagarsfönstret för kontanter var -0,24% respektive -

1,66%. Medan aktier visade CAAR-värde på -8,05% och -11,44% för respektive fönster.  

Rani et al. (2015) presenterade ett flertal hypoteser som skulle undersökas. 305 affärer undersöks mellan 

åren 2003 och 2008. Betalningsmetod var en av dessa. För ett 5-dagarsfönster, -2, +2, visade 

betalningsmetoden kontant en CAAR på 2,21%. Aktier: 1,28%. Vid längre händelseförlopp blev 

skillnaden mellan de två betydligt större än 0,93%. Där vid ett händelsefönster av elva dagar, -5, +5, var 

skillnaden 2,64%. Medan ett 41-dagarsfönster, -20, +20, skiljer sig de två med 3,99%. 

Draper och Paudyal (2006) studerade förvärv av börsnoterade samt privatägda företag. De analyserade 

5389 förvärv från 1981 till 2001 och fann resultatet att för hela eventperioden genererade förvärv där 

kontanter hade använts en anormalavkastning kring noll. Medan när aktier användes som 

betalningsmetod var kungörelsen av ett företagsförvärv mervärdesförstörande då målföretaget var 

börsnoterat. När målföretaget var privatägt genererade båda metoderna en positiv anormalavkastning, 

men aktier i högre grad. 
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Tabell 1: Övergripande beskrivning och resultat av upptagna tidigare arbeten 

 
Författare (År) Data Köpande Målföretag Högst avkastning 

Delaney & Wamuziri 

(2004) 

208 observationer, 1996 

– 2001 

Positiv CAAR Positiv CAAR Målföretag 

Rahim & Pok (2013) 376 observationer, 2001 

– 2009 

Positiv CAAR Positiv CAAR Målföretag 

Kolaric & Schiereck 

(2013) 

118 observationer, 1995 

– 2011 

Negativ CAAR Positiv CAAR Målföretag 

Sherif (2012) 80 observationer, 2000 – 

2010 

Negativ AAR Positiv AAR Målföretag 

Leeth & Borg (2000) 466 observationer, 1919 

– 1930 

Negativ CAAR Positiv CAAR Målföretag 

Cybo-Ottone & Murgia 

(2000) 

108 observationer, 1988 

– 1997 

Positiv CAAR Positiv CAAR Målföretag 

Författare (År) Data Inhemskt Gränsöverskridande Högst avkastning 

Eckbo & Thorburn 

(2000) 

1846 observationer, 

1964 – 1983 

Positiv AAR Negativ AAR Inhemska 

Moeller & 

Schlingemann (2005) 

4429 observationer, 

1985 – 1995 

Positiv CAAR Noll Inhemska 

Goergen & Renneboog 

(2002) 

187 observationer, 1993 

– 2000 

Positiv CAAR Positiv CAAR Inhemska 

Lowinski et al. (2004) 114 observationer, 1990 

– 2001 

Positiv CAAR Positiv CAAR Inhemska 

Danbolt & Maciyer 

(2012) 

146 observationer, 1980 

– 2008 

Negativ CAAR Negativ CAAR Gränsöverskridande 

Aw & Chatterjee (2004) 77 observationer, 1991 – 

1996 

Negativ CAAR Negativ CAAR Inhemska 

Författare (År) Data Kontanter Aktier Högst avkastning 

Travlos (1987) 167 observationer, 1972 

– 1981 

Positiv AAR Negativ AAR Kontanter 

Sherif (2012) 80 observationer, 2000 – 

2010 

Positiv CAAR Negativ CAAR Kontanter 

Rani et al. (2015) 305 observationer, 2003 

– 2008 

Positiv CAAR Positiv CAAR Kontanter 

Draper & Paudyal 

(2006) 

5389 observationer, 

1981 – 2001 

Positiv CAAR 

(privatägda) 

Positiv CAAR 

(privatägda) 

Aktier 

     



  Abrahamsson, Lööw 

 

16 

 

3. Empiri & Analys 

3.1. Datasammanställning 

Studien utgår ifrån ett data-set som framtagits från Zephyr samt historisk aktiekurs-data från Nasdaq 

Nordic (2019). Data-setet som använts innehåller aktiekurser och dess datum. För de insamlade 

företagen och dess aktiekurser har indelningar gjorts. Data-setet är sammanställt i tabell 2 där det 

specificeras hur de olika fördelningarna ser ut mellan betalningsmetod och nationellt ursprung för varje 

år. I tabell 2 presenteras även genomsnittligt affärsvärde i miljoner svenska kronor med totala antalet 

affärer för varje år. Storleken på varje förvärv är något som har fluktuerat kraftigt över de åren som 

studerats. Den största affären utfördes år 2002 och var på 67 miljarder svenska kronor. Medan den 

minsta affären observerades år 2003, och uppgick till 9 miljoner, se bilaga 1. 

Tabell 2: Antalet och medelvärdet av affärer för varje år, betalningsmeto,d inhemsk eller gränsöverskridande 

affär. 

 
 

Betalningsmetod Nationellt ursprung Genomsnittligt 

affärsvärde 

Miljoner SEK 

Totala 

affärer År Kontant Aktier Blandning Inhemska Gränsöverskridande 

1998 1 - - - 1 330 1 

1999 4 - - 1 3 16 287 4 

2000 10 2 1 3 10 1 695 13 

2001 8 - - 3 5 8 185 8 

2002 4 1 - 0 5 13 549 5 

2003 2 1 - 2 1 79 3 

2004 5 - - 1 4 2 021 5 

2005 12 1 - - 13 2 712 13 

2006 5 2 - 3 4 2 877 7 

2007 6 - - 2 4 2 960 6 

2008 2 1 - 1 2 3 057 3 

2009 1 4 - 2 3 1 253 5 

2010 6 - - 5 1 2 624 6 

2011 6 4 - 4 6 2 738 10 

2012 5 - - - 5 1 667 5 

2013 4 - - - 4 4 796 4 

2014 1 1 - - 2 5 979 2 

Total 82 17 1 27 73 
 

100 

Källa: Egna uträkningar baserat på Zephyr Database. 

I tabell 2 läses att kontanter är den betalningsmetod som använts flest gånger. Kontantbetalning används 

i 82% av fallen, och aktier därefter med 17% användning. Där den minst använda betalningsmetoden är 

blandad med 1% av den totala fördelningen. Detta resultat skiljer sig mot arbetet över företagsförvärv i 

Storbritannien av Sherif (2012). I arbetet presenterades kontant betalningsmetod 35 gånger (44%), aktier 

33 gånger (41%), och en blandad betalningsmetod användes 12 gånger (15%). Noterbart är att 

spridningen över betalningsmetod är jämnare i arbetet av Sherif (2012) än i tabell 2. Vidare presenterade 
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Rani et al. (2005) att kontanter användes i 83% av fallen mot de 17% som redovisades för aktier, vilket 

är likt fördelningen i tabell 2. Liknande fördelning observerades i Travlos (1987) studie som hade 60% 

kontant, 36% aktier och 4% var blandad. Konsensusen mellan resultatet i tabell 2 och det som Sherif 

(2012); Rani et al. (2015) och Travlos (1987) presenterades är att kontanter är den vanligaste 

betalningsmetoden.  

I tabell 2 inkluderas även om affären är gränsöverskridande eller inhemsk. Här avläses det att 

gränsöverskridande affärer har en större andel av det totala urvalet än inhemska. Där fördelningen 

mellan dessa två är: 73% gränsöverskridande och 27% inhemska. Likt tidigare arbeten såsom Lowiniski 

(2004); Aw och Chatterjee (2004) har urvalet i tabell 2 en majoritet av observationer som är 

gränsöverskridande. Moeller och Schlinemann (2005) hade en omvänd fördelning där 383 (9%) av 

förvärven var gränsöverskridande, och resterande 4046 (91%) var inhemska. 

3.2. Urvalet i sin helhet 

Till att börja med kommer genomsnittlig anormalavkastning presenteras för alla företag i urvalet. Syftet 

med detta är att ge läsaren en övergripande blick av hur förvärvskungörelse påverkar aktieutvecklingen. 

I tabell 3 avläses genomsnittlig anormalavkastning för samtliga företag för hela eventperioden. Från 10 

dagar innan kungörelse, till 10 dagar efter kungörelsen, -10, +10. En relativt tydlig topp kan ses på 

kungörelsedagen av förvärvet, 𝑡 = 0. Vid denna tidpunkt var den genomsnittliga anormala avkastningen 

0,69%. Men utöver detta är det svårt att se någon tydlig trend eller mönster för den genomsnittliga 

anormalavkastningen, som fluktuerar mellan både positiva och negativa värden, se figur 1.  

Figur 1: Genomsnittlig anormalavkastning (AAR) 

 
Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019) 
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Tabell 3 Genomsnittlig anormalavkastning, 21-dagarsfönster kring t = 0 

 

Genomsnittlig anormalavkastning (AAR)  
AAR, % t-värde 

   

10 -0,07 -0,345 

9 -0,52 -2,569** 

8 -0,22 -1,382 

7 -0,18 -0,984 

6 -0,11 -0,617 

5 -0,30 -1,631 

4 0,35 1,708* 

3 -0,46 -1,992** 

2 -0,38 -2,064** 

1 0,35 1,410 

0 0,69 1,522 

-1 0,04 0,234 

-2 -0,64 -2,486** 

-3 0,23 1,525 

-4 -0,28 -1,840* 

-5 0,17 0,861 

-6 0,02 0,097 

-7 0,33 1,757* 

-8 -0,33 -1,733* 

-9 0,30 1,580 

-10 -0,38 -1,627 

*, ** indikerar signifikansnivån 10%, 5% 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019)  

 

Negativ anormalavkastning existerar på lite mer än hälften av alla dagar (12 av 21), därav 8 av dem är 

efter eventdagen, 4 innan eventdagen. Sex av dessa var statistiskt signifikanta. Endast två av de nio 

dagar som visade positiv anormalavkastning är signifikanta på en 10% signifikansnivå. På eventdagen 

var det, som sagt, en positiv anormalavkastning på 0,69% som inte var statistiskt signifikant. Efter 

förvärvet var det en dag som uppvisade en positiv anormalavkastning som var statistiskt signifikant. 

Sherif (2012) presenterade ett negativt AAR-värde på kungörelsedagen på -2,26%. Gällande dagarna 

som leder upp till kungörelse presenterar Sherif (2012) ett resultat som stämmer överens med tabell 3, 

nämligen negativ AAR. 

Hur förklaras resultaten? I hypotesen om marknadseffektivitet som Fama (1970) presenterade, ska all 

information som finns tillgänglig om ett specifikt företag speglas i företagets aktiekurs. När ny 

information finns tillgänglig, reagerar marknaden på detta. Reaktionen kan vara negativ eller positiv. 

Om marknaden reagerar positivt kommer detta speglas i en positiv aktieutveckling. Då marknaden 

reagerar positivt på den nya informationen kommer det också resultera i en positiv anormalavkastning 

och vice versa. Tills dess att ingen ny information finns tillgänglig, dvs före annonsering av förvärv, ska 

det alltså inte finnas några former av anormalavkastning. Resultatet antyder därför att det funnits 

informationsläckage inför kungörelsedagen. Informationsläckaget måste inte tyda på ”insidertrading” 

där någon inom företagen eller någon med informationsövertag utnyttjat informationen för egen vinst. 
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Det kan helt enkelt vara ett resultat av att rykten har spridits, information har läckt ut, eller att marknaden 

har lyckats antecipera förvärven. Det skulle också kunna vara på grund av att det har gått bra eller dåligt 

för företagen innan annonsering av förvärvet, vilket också skulle kunna vara just den anledningen till att 

förvärvet ska ske. Då även Sherif (2012) presenterar anormalavkastning för de dagar som leder upp till 

kungörelse, antyder detta att informationsläckage råder. Sherif (2012) har observerat negativa värden 

innan kungörelse, följt av negativa värden på kungörelsedagen. Därför verkar det som att marknaden 

har anteciperat ”rätt” resultat för de förvärv Sherif (2012) analyserat. Medan investerarna har anteciperat 

”fel” för urvalet från tabell 3. Resultaten i detta arbete tyder på att investerare som tagit del av 

informationen förväntar sig att förvärven inte ska ge positiv anormalavkastning. De har då haft fel i och 

med den positiva anormalavkastningen observerat på kungörelsedagen.  

Härnäst presenteras den kumulativa genomsnittliga anormalavkastningen för hela urvalet. De 

kumulativa genomsnittliga anormalavkastningsmåtten är utifrån de händelsefönster som valts. De 

händelsefönster som resultat presenteras i är ett 21-dagarsfönster, 11-dagarsfönster och ett 5-

dagarsfönster som alla är kring kungörelse av förvärv. Till slut ett 10-dagarsfönster som inte inkluderar 

kungörelsedagen, utan är de dagarna som leder upp till kungörelse. Detta 10-dagarsfönster som leder 

upp kungörelse ska ge en bild av hur aktieutvecklingen för urvalet är upp till kungörelse.  

Tabell 4 Kumulativa genomsnittliga anormala avkastning (CAAR)  för olika händelsefönster 

  

 CAAR, %                t-värde 

-10, +10 -1,40 -1,820* 

-5, +5 -0.22 -0,371 

-2, +2 0,07 0,117 

-10, -1 -0,55 -1,105 

*, ** indikerar signifikansnivån 10%, 5% 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 

I tabell 4 presenteras den kumulativa genomsnittliga anormalavkastningen för de fyra olika 

händelsefönstren.  För hela eventperioden, alltså från tio dagar innan till tio dagar efter, observeras en 

CAAR på -1,40%, som är signifikant på en 10% signifikansnivå. När händelsefönstret kortas ner till 

elva och fem dagar minskar den negativa avkastningen. 11-dagars CAAR-värdet är på -0,22%. Vilket 

går emot Delaney och Wamuziri (2004) samt Cybo-Ottone och Murgia (2000) som båda hade statistiskt 

signifikanta svar för ett 11-dagarsfönster kring kungörelse. Med positiva CAAR-värden på 2,50% 

respektive 1,08%. 5-dagars CAAR-värdet visar en positiv anormalavkastning på 0,07%, vilket är i linje 

med Leeth och Borg (2000), Rahim och Pok (2013) samt Kolaric och Scheireck (2013). Däremot är 

resultaten för 5-dagars- och 11-dagarsfönstren statistiskt signifikanta. Resultaten är negativa eller nära 
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noll. Som tidigare nämnt leder ”Winner’s curse”-fenomenet och ”free-rider”-problemet till att köpande 

företag betalar ett överpris vid förvärv. Detta kan tänkas förekomma i urvalet ovan. Levit och List (2006) 

argumenterar att vid överbetalning av förvärv ska en negativ eller en aktieavkastning nära noll förväntas. 

Möjligheten finns att detta kan ligga till grund för de negativa CAAR-värdena som presenteras i tabell 

4. 

Den sista raden visar ett fönster på 10 dagar innan förvärvet kungjordes, där anormalavkastningen är 

negativ på 0,55%. Resultat är inte signifikant på en 10% signifikansnivå. I detta perspektiv verkar det 

som att investerarna tror att annonseringen av förvärvet kommer ha en negativ påverkan på 

aktieutvecklingen. Om så är fallet verkar investerare tro fel, eftersom vid eventdagen var den 

genomsnittliga anormalavkastning positiv, huruvida liten. Sett till hela eventperioden verkar däremot 

investerarna ha rätt då CAAR-värdet är negativt.  

Det faktum att det presenteras CAAR-värden som är negativa för det 10-dagarsfönster innan kungörelse, 

ger underlag som stödjer tidigare observation om informationsläckage. Att resultatet påvisar en negativ 

CAAR för hela händelsefönstret är underligt då tidigare arbeten kommer fram till motsatsen. Noterbart 

är att anormalavkastning är mest positiv för de kortare händelsefönstren, som Cybo-Ottone och Murgia 

(2000) även observerade. 

3.2.1. Kumulativ genomsnittlig anormalavkastning år för år  

I tabell 5 presenteras CAAR och antalet förvärv för respektive år. År 1998 presenterades en kumulativ 

genomsnittlig anormalavkastning för hela urvalet på 3,10%, som efterföljs av ett negativt värde år 1999. 

Liknande trend ses mellan 2007 och 2008. De två finanskriserna som uppstod 1999 och 2008 kan vara 

en förklarande del i varför dessa trender syns tydligt i tabell 5. 
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Tabell 5: Antalet affärer för varje år, kumulativ genomsnittlig anormalavkastningen per händelsefönster, 

genomsnittliga affärsvärdet för varje år 

År -10, +10 -5, +5 -2, +2 -10, -1 Totala affärer Genomsnittligt 

affärsvärde 

Miljoner SEK 

1998 3,10 2,41 -3,82 3,60 1 330 

1999 -2,69 -0,45 0,21 1,19 4 6287 

2000 1,01 0,90 2,70 -0,76 13 1695 

2001 -5,11 1,57 -1,17 -5,05 8 8184 

2002 0,25 1,27 1,22 -0,72 5 13 548 

2003 1,40 -2,16 -1,78 2,05 3 78 

2004 -3,52 -1,66 -2,20 -0,89 5 2020 

2005 -3,12 -1,12 -0,48 0,10 13 2712 

2006 1,14 -0,36 3,68 3,02 7 2876 

2007 -0,85 3,33 2,40 -2,25 6 2959 

2008 -7,55 -1,04 -8,90 2,69 3 3056 

2009 -1,49 -3,47 -2,46 0,51 5 1252 

2010 -1,37 -0,85 -0,31 -0,71 6 2623 

2011 -5,66 -4,89 -2,33 -2,50 10 2738 

2012 0,78 1,29 0,91 -0,34 5 1667 

2013 4,24 2,45 0,32 1,49 4 4796 

2014 9,77 8,40 9,23 -2,94 2 5978 

 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 

 

3.3. Gränsöverskridande förvärv 

Nedan presenteras hur den geografiska variabeln påverkar anormalavkastningen. I tabell 6 avläses 

skillnaden i genomsnittlig anormalavkastning för det köpande företaget när det förvärvade företaget 

antingen är inhemskt eller utländskt. Detta görs för att se vilket av alternativen som är mest lönsamt för 

aktieägare. I figur 2 ses en visuell presentation av resultaten från tabell 6. Som nämnt i tabell 2 är 73 

målföretag utländska och 27 är från Sverige. I diagrammet presenteras AAR-värden som är högre på 

eventdagen när det förvärvade företaget i fråga är av svenskt ursprung jämfört med om företaget har 

utländskt ursprung. Noterbart är att dessa värden nästan dubbelt så stora. Inget av dessa värden är 

signifikanta på en 10% signifikansnivå. Utöver det finns inte mycket att säga förutom att variansen, när 

målföretaget är inhemskt, är betydligt större än vad det är för de utländska. När målföretaget är inhemskt 

är AAR bara statistiskt signifikanta 4 av 21 dagar medan de utländska resultaten var signifikanta sex 

dagar, vilket förväntas med tanke på hur pass större det urvalet var. De köpande företagen påvisar en 

negativ AAR 14 dagar av 21 dagar (67%), när det förvärvade företaget är svenskt. När dess motparts 

resultat studeras istället, upplevs en negativ AAR i enbart nio av fallen (43%). Utifrån detta verkar det 
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som att gränsöverskridande företagsförvärv kan vara att föredra. Då endast 27 är inhemska målföretag 

kan antalet observationer ställa till med problem i termer av statistisk signifikans. 

Resultaten som Eckbo och Thorburn (2000) presenterade, tydde på att gränsöverskridande förvärv var 

mervärdesförstörande. De presenterade ett AAR-värde för gränsöverskridande på -0,19%, medan de 

inhemska påvisade ett AAR-värde på 1,27%. Vilket går i linje med de resultat presenterat i tabell 6, där 

de inhemska förvärven påvisar en högre genomsnittlig anormalavkastning än de gränsöverskridande. 

Tabell 6: Genomsnittlig anormalavkastning, inhemska och utländska målföretag 

 

Inhemska målföretag n=27 Gränsöverskridande målföretag n=73 
 

AAR, % t-värde 
 

AAR, % t-värde 

10 -0,24 -0,576 10 -0,01 -0,056 

9 -0,54 -1,009 9 -0,51 -2,601** 

8 -0,46 -1,401 8 -0,14 -0,739 

7 -0,24 -0,575 7 -0,16 -0,792 

6 -0,83 -3,389** 6 0,16 0,725 

5 -0,23 -0,666 5 -0,32 -1,494 

4 0,19 0,436 4 0,41 1,760* 

3 -0,65 -1,984* 3 -0,39 -1,327 

2 -0,66 -2,117** 2 -0,28 -1,237 

1 0,75 1,103 1 0,21 0,878 

0 1,00 0,910 0 0,58 1,213 

-1 0,22 0,597 -1 -0,03 -0,181 

-2 -1,65 -2,742** -2 -0,26 -1,000 

-3 -0,14 -0,500 -3 0,37 2,064** 

-4 -0,31 -0,830 -4 -0,27 -1,711* 

-5 0,56 1,547 -5 0,02 0,088 

-6 0,07 0,152 -6 0,00 -0,019 

-7 0,64 1,333 -7 0,21 1,150 

-8 -0,05 -0,122 -8 -0,43 -2,061** 

-9 -0,06 -0,233 -9 0,43 1,784* 

-10 -0,01 -0,014 -10 -0,52 -2,391** 

*, ** indikerar signifikansnivån 10%, 5% 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019)  
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Figur 2: Visuell presentation av genomsnittlig anormalavkastning (AAR) för inhemska och gränsöverskridande 

förvärv. 

 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 

Tabell 7 visar CAAR för inhemska och gränsöverskridande förvärv. När målföretaget är svenskt är 

förvärvarens CAAR negativ i alla de olika eventfönsterna. 21-dagars CAAR är -2,65%, 11-dagars -

0,94%, 5-dagars -0,34% och 10-dagars -0,73%. Värt att notera är att det enda resultatet som är statistiskt 

signifikant är 21-dagars CAAR. När målföretaget är utländskt, redovisar förvärvaren en positiv CAAR 

för både 5- och 11-dagarsfönstren. En negativ CAAR på 0,93% upplevs däremot när fönstret är 21 dagar 

långt. Båda kategoriseringarna påvisade en negativ CAAR under fönstret -1 till -10. Inget av resultaten 

gällande utländska målföretag var statistiskt signifikanta. Resultaten i tabell 7 styrker tidigare notering 

av att gränsöverskridande förvärv är att föredra i form av aktieavkastning. Lowinski et al. (2004) 

presenterade ett resultat där utländska förvärv för kortare händelsefönster påvisade en högre kumulativ 

genomsnittlig anormalavkastning än inhemska förvärv. För de längre händelsefönster motsatsen. Endast 

baserat på de signifikanta resultaten ska gränsöverskridande förvärv generera en högre 

anormalavkastning. Detta är i linje med vad Danbolt och Maciever (2012) presenterade, de observerade 

att under både ett 3-dagarsfönster och ett 11-dagarsfönster påvisades en högre CAAR vid utländska 

förvärv. Aw och Chatterjee (2004) undersökte den långsiktiga påverkan av CAAR vid kungörelse av 

företagsförvärv. Resultaten var negativa i båda fallen för inhemska och utländska förvärv. Däremot var 

inhemska förvärv mindre mervärdesförstörande. Moeller och Schlinemann (2005) samt Goergen och 

Renneboog (2004) undersökte istället kortsiktig utveckling. De fann resultatet att inhemska förvärv 

genererar en högre CAAR än utländska om de endast tar hänsyn till statistiskt signifikanta resultat. 
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Tabell 7: Kumulativa genomsnittliga anormalavkastning, inhemska och utländska målföretag 

  

Inhemska målföretag Utländska målföretag 

 CAAR, % t-värde CAAR, % t-värde 

-10, +10 -2.65 -1,734* -0.93 -1,053 

-5, +5 -0,94 -0,821 0,04 0,060 

-2, +2 -0,34 -0,249 0.22 0,375 

-10, -1 -0,73 -0,634 -0,48 -0,899 

*, ** indikerar signifikansnivån 10%, 5% 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 

Vid analys av tabell 6 för inhemska affärer, var det till synes en negativ trend för dagarna efter 

kungörelse och dagarna innan kungörelsen gav endast ett statistiskt signifikant svar. Detta kombinerat 

med tabell 7 ger däremot en klarare bild. Då hela händelsefönstret, -10, +10, påvisar ett statistiskt 

signifikant resultat, som ger ytterligare underlag för att inhemska förvärv är mervärdesförstörande.  

Anledningen till att fler gränsöverskridande affärer observeras gentemot inhemska kan förklaras med 

att dessa affärer genererar en högre anormalavkastning, och är därför att föredra. En ytterligare 

förklaring till fördelningen är att de som har motivet att expanderas, ta sig an nya marknader, gör detta 

genom gränsöverskridande affärer. 

Stöd för resultaten finns i studien av Draper och Paudyal (2006) gällande privatägda och börsnoterade 

företag. I båda dessa fall kom de fram till att gränsöverskridande var att föredra över inhemska förvärv, 

i termer av anormalavkastning. De kom också fram till att när målföretaget är privatägt resulterade det 

i högre anormalavkastning än när det var börsnoterat. Då urvalet som presenteras i tabell 2 bestod till 

stor del av privatägda målföretag, kan detta vara en förklaring till att gränsöverskridande förvärv är i 

större grad mervärdesskapande gentemot inhemska. Vilket i sin tur kan förklara hur fördelningen ser ut 

för de två.  

3.4. Betalningsmetod 

Följande tabeller och diagram sammanställer de tre olika betalningsmetoderna som använts i urvalet av 

förvärv. I tabell 8 avläses genomsnittlig anormalavkastning för de förvärvande företagen beroende på 

vilken betalningsmetod de använt vid förvärv. De två indelningarna i tabell 8 innefattar aktier och 

kontant. Där den tredje metoden, blandad, har bortsetts då denna utgör en minimal del av det totala 
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urvalet och kommer därför diskuteras i slutet av denna sektion istället. Figur 3 är en grafiskt presentation 

av resultaten från tabell 8. 

Tabell 8: Genomsnittlig anormalavkastning, inhemska och utländska målföretag  

Betalningsmetod Kontant n=82 Betalningsmetod Aktier n=17  
AAR, % t-värde 

 
AAR, % t-värde 

10 -0,20 -0,861 10 0,44 0,743 

9 -0,52 -2,439** 9 -0,49 -0,823 

8 -0,34 -2,309** 8 -0,08 -0,162 

7 -0,15 -0,752 7 -0,20 -0,444 

6 -0,12 -0,616 6 0,02 0,057 

5 -0,21 -1,027 5 -0,78 -1,851** 

4 0,44 1,912* 4 -0,04 -0,096 

3 -0,38 -1,492 3 -0,82 -1,432* 

2 -0,32 -1,504 2 -0,68 -2,009** 

1 0,34 1,351 1 0,60 0,698 

0 0,37 0,888 0 1,28 0,853 

-1 0,00 0,027 -1 0,21 0,445 

-2 -0,46 -1,741* -2 -1,22 -1,606* 

-3 0,22 1,371 -3 0,30 0,619 

-4 -0,28 -1,806** -4 -0,21 -0,437 

-5 0,13 0,610 -5 0,22 0,437 

-6 -0,06 -0,326 -6 0,38 0,784 

-7 0,23 1,294 -7 0,65 0,977 

-8 -0,53 -2,786** -8 0,69 1,135 

-9 0,28 1,372 -9 0,18 0,401 

-10 -0,55 -3,049** -10 0,01 0,012 

*, ** indikerar signifikansnivån 10%, 5% 

Källa: egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019) 

 

 
Figur 3: Anormalavkastningen per betalningsmetod 

 
Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 
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När aktier används som betalningsmetod kan en betydligt större topp urskiljas på eventdagen, där den 

är 1,28% för aktier och 0,37% för kontant. Detta visualiseras tydligt i figur 3. Resultaten vid 

kungörelsedagen är inte statistiskt signifikanta. För kontant betalningsmetod, avläses fyra signifikanta 

resultat för dagarna innan kungörelsedagen. Samtliga av dessa är negativa. Dagarna efter kungörelsen, 

presenteras tre signifikanta resultat, varav två är negativa. För aktier avläses fyra signifikanta resultat 

varav alla är negativa.  

Endast baserat på observationerna på kungörelsedagen, presenteras ett resultat som inte speglas i arbetet 

som Sherif (2012) utfört. Sherif (2012) presenterade på eventdagen ett AAR-värde på 0,28% då 

kontanter användes som betalningsmetod. Däremot kom han fram till en AAR på -5,22% när aktier 

användes som betalningsmetod. Utifrån dessa två observationer kunde Sherif (2012) konstatera att 

kontanter var att föredra över aktier. Vilket är motsatsen till det resultat presenterat i tabell 8. Från denna 

tabell kan det även avläsas att för majoriteten av dagarna där ett signifikant värde presenterades, oavsett 

betalningsmetod, var AAR-värdena negativa. Travlos (1987) styrker tillkännagivandet att när kontanter 

användes som betalningsmetod förväntas en högre anormalavkastning, än när aktier användes. Travlos 

(1987) presenterade ett AAR-värde på kungörelsedagen om 0,29% när kontanter används som 

betalningsmetod, medan för aktier påvisas en AAR på -0,69% på eventdagen. Travlos (1987) och Sherif 

(2012) ger då underlag för att när aktier används som betalningsmetod förväntas investeringen ha en 

negativ aktieavkastning. Vilket resultaten i tabell 8 inte ger. Utöver detta kan det observeras att AAR-

värden för aktieförvärv fluktuerar mer än för kontanter som har en jämnare varians. I tabell 8 avläses att 

när kontanter används som betalningsmetod är AAR negativ 13 gånger av 21, där 5 av dem skedde innan 

kungörelsedagen. När aktier används som betalningsmetod är AAR negativ nio gånger varav sju är efter 

dag noll, dvs. enbart två innan förvärvet.  

De negativa värden som presenteras i tabell 8 föreslår att investerarna som tagit del av 

informationsläckage innan kungörelse tror att förvärven kommer gå dåligt, förvärven kommer inte skapa 

något mervärde. Vidare kan det avläsas betydligt mer negativa värden för de signifikanta resultaten då 

aktier har använts gentemot sin kontanta motpart. Signaleringshypotesen säger att vid förvärv av 

kontanter ska detta skicka positiva signaler till investerare. Detta måste inte betyda att förvärv där 

kontanter används kommer generera positiv anormalavkastning, utan att anormalavkastningen vid 

kontantköp kommer vara mindre negativt än vid aktier. Däremot finns det resultat i tabell 8 som säger 

emot detta om kungörelsedagen isoleras. Vid kungörelse visas det att aktieförvärv är i större grad 

mervärdesskapande än kontanta förvärv. Dessa resultat är inte statistiskt signifikanta. 

I tabell 9 presenteras den kumulativa genomsnittliga anormalavkastningen för de två olika 

betalningsmetoderna. Utifrån detta är aktier den bättre betalningsmetoden i form av aktieutveckling, 

vars 21-dagars CAAR är 0,46%, 11-dagars -1,15%, 5-dagars 0,19% och 10-dagars på 1,23%, ingen är 

däremot statistiskt signifikant. När det gäller kontant så är 21-dagars CAAR -2,12%, 11-dagars är -
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0,16%, 5-dagars är -0,07% och 10-dagars på -1,02%, varav den första och den sista är statistiskt 

signifikanta. Sherif (2012) kom fram till att kontant betalningsmetod resulterade i ett 21-dagars CAAR-

värde på -1,66% och ett 5-dagars CAAR-värde på -0,24%. För de längre händelsefönstren presenteras 

det i tabell 9 och av Sherif (2012) en mer negativ CAAR än för de kortare händelsefönstren. Gällande 

aktier, presenterade Sherif (2012) en 21-dagars CAAR på -11,44% och en 5-dagars CAAR på -8,05%. 

Vidare från Sherif (2012), Rani et al. (2015) studerade flera olika fönster, bland annat ett 5-dagars och 

ett 11-dagars fönster. För dessa två fönster presenterades signifikanta resultat på en 5% signifikansnivå. 

Där kontanter var den betalningsmetod som var att föredra för båda fönstren i termer av 

anormalavkastning. Draper och Paudyal (2006) påstår att privatägda företag, påvisar en positiv 

aktieavkastning när aktier används som betalningsmetod. De presenterar även att aktier som 

betalningsmetod genererar en högre anormalavkastning än vid förvärv där kontanter användes. Vidare i 

arbetet presenterar Draper och Paudyal (2006) att då målföretaget var börsnoterat genererade kontanter 

en högre anormalavkastning än aktier. 
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Tabell 9: Kumulativa genomsnittliga anormalavkastningen per händelsefönster och betalningsmetod  

 Betalningsmetod Kontant Betalningsmetod Aktier 

 CAAR, % t-värde CAAR, % t-värde 

-10, +10 -2,12 -3,062** 0,46 0,180 

-5, +5 -0,16 -0,254 -1,15 -0,676 

-2, +2 -0,07 -0,125 0.19 0,109 

-10, -1 -1,02 -1,984* 1,23 0,844 

*, ** indikerar signifikansnivån 10%, 5% 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 

Resultaten för hela 21-dagarsperioden föreslår att aktier som betalningsmetod genererar en högre 

anormalavkastning än när kontanter används som betalningsmetod. Vilket går emot 

signaleringshypotesen, som säger att kontanter ska vara mervärdesskapande i större grad än aktier. Inga 

resultat för aktier är statistiskt signifikanta i tabell 9. Detta förmodligen på grund av antalet i urvalet som 

använt aktier. I tabell 9 kan det noteras andra intressanta observationer. För perioden som leder upp till 

kungörelsen presenteras en negativ CAAR på 1,02%, som är statistiskt signifikant på en 10% 

signifikansnivå för kontanta förvärv. Vilket kan tyda på informationsläckage, investerarna förväntar sig 

att de kontanta förvärven inte ska generera någon positiv anormalavkastning. Resultatet för hela 

händelsefönstret är negativt, på 2,12% för kontanter. Där de investerare som tagit del av 

informationsläckaget har haft ”rätt”, affärerna har inte genererat någon positiv anormalavkastning. 

Utifrån resultat från tre av fyra händelsefönster kan signaleringshypotesen ifrågasättas. De resultat som 

presenteras i tabell 9, går då emot vad majoriteten av tidigare arbeten kommit fram till.  

Då kontanter används i större grad kombinerat med att aktieförvärv genererar en högre CAAR för 

eventperioderna, ställs frågorna varför används kontanter oftare och varför genererar förvärv med aktier 

som betalningsmetod en högre CAAR. Anledningen till att kontanter används i större utsträckning än 

aktier är ett flertal. Förklaring till detta kan vara att förvärv med aktier som betalningsmetod är svårare 

att genomföra. Utöver detta ges inte någon form av kontroll bort i det förvärvande företaget vid förvärv 

med kontanter som betalningsmetod. När aktier används, ges andelar upp i det förvärvande företaget 

som leder till utspädning av kontroll. Risken uppstår att majoritetsandel kan förloras inom det 

förvärvande företaget givet att förvärvet är tillräckligt stort (storlek på förvärv från urvalet kan ses i 

bilaga 1). Ytterligare förklaring på varför kontanta förvärv användes i större utsträckning kan vara att 

cheferna vill signalera till marknaden att deras aktiekurs är undervärderad. Om det köpande företagets 

aktiekur är övervärderad kommer de tjäna på att använda aktier som betalningsmetod. I denna uppsats 

använder majoriteten av urvalet kontanter, vilket tyder på att företagen anser att sin aktiekurs är 
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undervärderad. Vidare kan risken att det köpande företagets aktier är undervärderade få målföretag att 

förkasta förvärv med aktier som betalningsmetod. Detta för att få så mycket betalt som möjligt, och för 

att vara säkra på värdet av betalningen. Utöver risken att aktierna är undervärderade, uppstår även risken 

att de aktierna som använts som betalning realiseras med förlust i framtiden. De sistnämnda effekterna, 

undervärdering av aktier samt risken för realisationsförlust förstärks vid gränsöverskridande affärer, 

med andra ord en partiskhet mot inhemska investeringar. Med tanke på att urvalet i denna uppsats har 

stort antal gränsöverskridande affärer, kan detta bidra till den stora andelen kontantförvärv. 

Nedan är resultat där en blandning av aktier och kontanter användes som betalningsmetod, men inga 

slutsatser dras från detta eftersom det bara är en observation. Därför inkluderas inga t-värden i tabell 10 

eller 11. 

Tabell 10: Genomsnittlig anormalavkastning per händelsefönster och betalningsmetod 

 

Betalningsmetod        Blandad n=1  
AAR, % 

10 1,44 

9 -0,52 

8 6,74 

7 -2,07 

6 -1,28 

5 0,77 

4 -0,36 

3 -0,70 

2 -0,22 

1 -2,45 

0 17,19 

-1 -0,23 

-2 -5,26 

-3 0,37 

-4 -1,06 

-5 2,32 

-6 0,49 

-7 2,56 

-8 -1,78 

-9 3,35 

-10 6,78 

 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 
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Tabell 11: Kumulativa genomsnittlig anormalavkastning per händelsefönster 

 Blandad betalningsmetod 

 CAAR, % 

 -10, +10 26,10 

 -5, +5 10,38 

 -2, +2 9,03 

 -10, -1 7,55 

 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 
 

3.5. Dummy-variabel 

Eftersom det kan finnas korrelation mellan de olika förklarande variablerna genomförs en regression 

med dummy-variabler. Dummy-variablerna isolerar de förklarande variablernas effekt på den 

kumulativa anormalavkastningen och anormalavkastningen för varje variabel.  

Till att börja med kommer kumulativ anormalavkastning över hela eventperiod (21-dagars CAR) vara 

beroende variabel och inhemsk (1) respektive utländsk (0) och kontant (1) respektive aktier (0) vara 

förklarande variabler. Precis som tidigare exkluderas blandad betalningsmetod på grund av att det enbart 

observeras en gång i urvalet.  

Tabell 12: Dummyvariablers påverkan på CAR 

  Koefficienter t-värde p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 0,015 0,796 0,428 -0,023 0,054 

Inhemsk -0,021 -1,228 0,222 -0,054 0,013 

Kontant -0,032 -1,630 0,106 -0,071 0,007 

 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 

I tabell 12 presenteras resultat från den första av de två dummy-variabla regressioner som tagits fram. 

Utifrån detta kan det direkt observeras att både inhemska förvärv och förvärv där kontanter används som 

betalningsmetod har en negativ påverkan på CAR. Mer exakt kommer inhemska affärer där kontant 

respektive aktier används som betalningsmetod leda till en CAR på -3,72% respektive -0,50%. När det 

däremot är gränsöverskridande affärer avläses en positiv CAR på 1,55% när aktier används, men även i 

detta fall upplevs ett resultat på -1,67% när kontanter är betalningsmetod. Det verkar alltså som att både 

aktier som betalningsmetod samt gränsöverskridande förvärv har en positiv påverkan på den kumulativa 

genomsnittliga anormalavkastningen. Dock inte i tillräckligt stor grad för att överträffa effekten av 
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kontant betalningsmetod och inhemska affärer. I tre av fyra fall presenteras en negativ CAR, vilket 

reflekterar det som föreslogs i tidigare avsnitt. Ingen av variablerna är signifikanta, inga säkra slutsatser 

kan dras.  

I nästa dummy-variabel regression har även förklarande variabeln tid inkluderats. Dessutom är den 

beroende variabeln i detta fall anormalavkastning. För att göra det hela mer hanterbart och lättförståeligt 

har tiden -10 till +10 givits nya namn. -10 är numera 0, -9 är 1, osv. fram till och med dag +10 som döpts 

om till 20. Således benämns eventdagen som dag 10. Detta presenteras i tabell 13 nedan: 

Tabell 13: Dummyvariablers påverkan på AR 

 

  Koefficienter t-värde p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 0,002 1,422 0,155 -0,001 0,005 

Tid -0,001 -1,381 0,168 -0,0003 0,00004 

Inhemsk -0,001 -0,995 0,320 -0,003 0,001 

Kontant -0,002 -1,445 0,149 -0,005 0,001 

 

Källa: Egna uträkningar baserat på aktiekursdata från Nasdaq Nordic (2019). 
 

För det första, tid ser ut att ha en negativ påverkan på anormalavkastning. Anormalavkastningen minskar 

i takt med att slutet på eventperioden nås. Magnituden av anormalavkastning blir i tre av de fyra 

kombinationerna större från eventdagen fram till sista dagen i händelsefönstret. På grund av att 

aktieavkastningen rör sig ifrån sitt normalvärde motsäger dessa resultat den effektiva 

marknadshypotesen. Även här avläses någorlunda bevis för informationsläckage. Detta med tanke på 

graden av anormalavkastning vid dag -10. När anormalavkastningen undersöks för de andra förklarande 

variablerna, gränsöverskridande eller inte samt betalningsmetod, läggs fokus över på enbart resultatet 

från eventdagen. Även under dessa omständigheter är det till synes inhemska affärer och kontanta 

betalningar som har en negativ relation med den anormala avkastningen. Inhemska affärer har en 

anormalavkastning på -0,19% med kontanter som betalningsmetod och -0,002% med aktier som 

betalningsmetod. Medan gränsöverskridande affärer påvisar en anormalavkastning på -0,08% när det 

kombineras med kontantbetalning, och 0,11% med aktier. Detta speglar resultatet ovan med CAR som 

beroende variabel. Det vill säga att inhemska affärer respektive kontantbetalning har en negativ 

påverkan på anormalavkastning, och utländska affärer respektive aktier som betalningsmetod har en 

positiv påverkan. Detta går emot de resultat som presenterades i tabell 6, då genomsnittlig 

anormalavkastning studerades, där hade inhemska förvärv en AAR på 1,00% medan gränsöverskridande 

hade en AAR på 0,58%. I tabell 13 kan det däremot avläsas att gränsöverskridande affärer hade en högre 
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anormalavkastning på eventdagen än inhemska affärer. Ergo, val av betalningsmetod har en 

underliggande inverkan på resultatet gällande vad som är att föredra mellan inhemska och utländska 

förvärv i termer av anormalavkastning. Återigen är alla resultat inte statistiskt signifikanta, således kan 

inga slutsatser dras med säkerhet.  
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4. Slutsats   

Syftet med arbetet är att undersöka om kungörelsen av förvärv var mervärdesgenererande, och i vilken 

utsträckning. Utöver detta undersöktes det även om variablerna – betalningsmetod och 

gränsöverskridande affärer – påverkade graden av mervärdeskapandet. Dessa tre punkter har undersökts, 

men andra intressanta observationer har även gjorts som är värda att undersöka i vidare arbeten. 

För det första, vid kungörelsen av förvärv observeras en positiv reaktion som inte är statistiskt 

signifikant. Vidare har förvärven, för köpande företag, varit mervärdesförstörande på en 10%-ig 

signifikansnivå sett till hela urvalet vid en 21-dagarsperiod.  

Därefter har det observerats att gränsöverskridande förvärv är att föredra över inhemska förvärv sett till 

alla eventfönster, i form av aktieavkastning. Däremot är inhemska förvärv att föredra vid 

kungörelsedagen. Ytterligare stöd för gränsöverskridande förvärvs framgång iakttogs i dummy-

variabelanalysen givet anormalavkastnings maximering. För denna del var endast 21-dagars kumulativ 

genomsnittliga anormalavkastningen för inhemska förvärv statistiskt signifikant på en 10%-ig 

signifikansnivå. 

Vid de olika betalningsmetoderna är aktier som betalningsmetod att föredra i form av aktieutveckling 

vid kungörelsedagen. Slutsatser kan även dras av att förvärv där kontanter används är 

mervärdesförstörande sett till 21-dagarsfönster. Där resultaten för den kumulativa genomsnittliga 

anormalavkastningen vid förvärv där kontanter användes var de enda statistiskt signifikanta resultaten. 

Med resultaten som inte är statistiskt signifikanta i åtanke, förkastas signaleringshypotesen på grund av 

att vid kungörelse av förvärv och för 21-dagarsfönstret var aktier i större grad mervärdeskapande 

gentemot kontant. Dummy-variabel regressionen gav även stöd gällande denna variabel. Regressionen 

gav ytterligare underlag för att aktier är att föredra som betalningsmetod. 

4.1. Framtida arbeten 

Efter detta arbete framgår det att denna metod kräver stora mängder observationer. Där de resurser som 

det funnits tillhanda inte har resulterat signifikanta svar i den mån som önskat. Trots detta har uppsatsen 

till bästa mån besvarat syftet, och därför också bidragit med kunskap för framtida arbeten. 

Utifrån resultaten i denna uppsats kan informationsläckage vara en rimlig och intressant huvudfråga i 

framtida arbeten. Vidare föreslås att arbeten som ska undersöka marknadsreaktioner inkluderar ett större 

antal observationer än denna uppsats. Utöver detta föreslås att framtida arbeten inkluderar data för både 

målföretag såsom för köpande företag. Detta för att se om den anormalavkastning som genereras för 

målföretagen väger upp för det mervärdesförstörande resultat som köpande företag ofta påvisar.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 
Företagslista för varje förvärv och kungörelsedatum som använts i urvalet 

Kungörelsedagen Köpande företag Målföretag 

2006-01-09 ACANDOFRONTEC AB RESCO AB 

2010-10-01 ALFA LAVAL AB MUNTERS AB 

2010-09-06 ALFA LAVAL AB MUNTERS AB 

2011-09-19 ALFA LAVAL CORPORATE AB ALFA LAVAL (INDIA) LTD 

2007-06-22 ASSA ABLOY AB IREVO INC, 

2010-12-13 ASSA ABLOY AB CARDO AB 

2006-05-23 ASSA ABLOY AB FARGO ELECTRONICS INC, 

2010-10-11 ASSA ABLOY AB ACTIVIDENTITY CORPORATION 

2000-03-07 ASSA ABLOY AB YALE LOCKS BUSINESS 

2012-04-23 ASTRAZENECA AB ARDEA BIOSCIENCES INC, 

2004-07-05 

ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS 

AB ASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD 

2002-03-04 

ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS 

AB ASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD 

2004-03-04 

ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS 

AB ASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD 

2013-08-19 ATLAS COPCO AB EDWARDS GROUP LTD 

2011-02-21 ATLAS COPCO AB ATLAS COPCO INDIA LTD 

2013-08-19 ATLAS COPCO AB EDWARDS GROUP LTD 

2007-02-19 ATRIA MEAT & FAST FOOD AB SARDUS AB 

2001-09-11 AXFOOD AB SUOMEN SPAR OYJ 

2000-10-06 BERGMAN & BEVING AB FB INDUSTRI HOLDING AB 

2009-10-14 BURE EQUITY AB 

SKANDITEK 

INDUSTRIFÖRVALTNING AB 

2000-01-18 CASTELLUM AB DILIGENTIA AB 

2011-09-09 ELECTROLUX AB 

OLYMPIC GROUP FOR FINANCIAL 

INVESTMENTS SAE 

2011-08-22 ELECTROLUX AB 

CTI COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL 

SA 

2011-08-22 ELECTROLUX AB SOMELA SA 

2005-01-18 ELEKTA AB IMPAC MEDICAL SYSTEMS INC, 

2001-12-18 ENIRO AB SCANDINAVIA ONLINE AB 

2005-09-26 ENIRO AB FINDEXA LTD 
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2005-10-25 Ericsson MARCONI CORPORATION PLC 

2006-02-03 FABEGE AB FASTIGHETS AB TORNET 

2009-09-30 FAGERHULT AB LUXO ASA 

2009-06-26 FASTIGHETS BALDER AB DIN BOSTAD SVERIGE AB 

2008-09-16 GETINGE AB DATASCOPE CORPORATION 

1999-04-21 GUNNEBO AB FICHET-BAUCHE SA 

2006-08-10 HEXAGON AB LEICA GEOSYSTEMS HOLDING AG 

2005-08-15 HEXAGON AB LEICA GEOSYSTEMS HOLDING AG 

2005-06-27 HEXAGON AB LEICA GEOSYSTEMS HOLDING AG 

2005-07-21 HEXAGON AB LEICA GEOSYSTEMS HOLDING AG 

2013-12-20 HEXAGON AB VERIPOS INC, 

2011-03-17 INVESTMENT AB LATOUR SÄKI AB 

2007-08-13 KAPPAHL AB LINDEX AB 

2003-06-13 LJUNGBERGGRUPPEN AB FASTIGHETS AB CELTICA 

2011-04-11 MEDIVIR AB BIOPHAUSIA AB 

2001-03-08 NCC AB HYDROBUDOWA SA 

2001-05-01 NCC AB HYDROBUDOWA SA 

2003-03-05 NCC AB HYDROBUDOWA SA 

1999-12-19 NCC AB SELMER AS 

2000-01-19 NEW WAVE GROUP AB TEXET AB 

2007-04-12 NEW WAVE GROUP AB CUTTER & BUCK INC, 

2002-06-06 NIBE INDUSTRIER AB JØTUL ASA 

2011-04-10 NIBE INDUSTRIER AB SCHULTHESS GROUP AG 

2014-06-23 NIBE INDUSTRIER AB 

WATERFURNACE RENEWABLE 

ENERGY INC, 

2008-11-10 PEAB AB PEAB INDUSTRI AB 

2003-11-24 PROACT IT GROUP AB DIMENSION AB 

2010-11-29 RATOS AB BIOLIN SCIENTIFIC AB 

2006-05-09 RNB RETAIL AND BRANDS AB JC AB 

2012-08-06 SAAB AB HITT NV 

2012-08-27 SAAB AB HITT NV 

2002-09-10 SANDVIK AB WALTER AG 

2005-04-20 SANDVIK AB WALTER AG 

2011-11-07 SANDVIK AB SECO TOOLS AB 

2001-03-20 SANDVIK AB SANDVIK ASIA LTD 

2011-05-16 SECURITAS AB NISCAYAH GROUP AB 

2004-05-06 SECURITAS AB BELL GROUP PLC 
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2002-02-27 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB EESTI ÜHISPANK AS 

2000-11-20 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB LATVIJAS UNIBANKA AS 

2001-02-22 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB FÖRENINGSSPARBANKEN AB 

2005-09-08 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB BANK OCHRONY SRODOWISKA SA 

2005-04-25 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB PRIVATBANKEN ASA 

2000-08-28 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB VILNIAUS BANKAS 

2000-08-28 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB LATVIJAS UNIBANKA AS 

2000-04-27 SKANSKA AB EXBUD SA 

2000-07-14 SKANSKA AB IPS SKANSKA AS 

2013-09-05 SKF AB KAYDON CORPORATION 

2012-02-13 SKF AB GENERAL BEARING CORPORATION 

2005-03-23 SKF AB SKF INDIA LTD 

2007-02-26 SKF AB ABBA LINEAR TECH CO,, LTD 

2010-09-27 SOFTRONIC AB MODUL 1 DATA AB 

2014-01-22 SSAB AB RAUTARUUKKI OYJ 

1999-05-03 SVENSKA HANDELSBANKEN AB BERGENSBANKEN ASA 

2001-04-11 SVENSKA HANDELSBANKEN AB MIDTBANK A/S 

2008-09-15 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 

LOKALBANKEN I NORDSJÆLLAND 

A/S 

2001-09-24 SWECO AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN AB 

2005-02-22 SWEDISH MATCH AB GENERAL CIGAR HOLDINGS INC, 

2000-04-07 SWEDISH MATCH AB GENERAL CIGAR HOLDINGS INC, 

2004-09-22 TELE2 SVERIGE AB SONG NETWORKS HOLDING AB 

2006-12-19 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON REDBACK NETWORKS INC, 

2007-02-26 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON TANDBERG TELEVISION ASA 
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2000-10-13 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON MICROWAVE POWER DEVICES INC, 

2005-06-20 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON AXXESSIT ASA 

2002-03-26 TELIA AB SONERA OYJ 

2006-06-12 TELIASONERA AB NEXTGENTEL HOLDING ASA 

2012-05-30 TELIASONERA AB TEO LT AB 

2005-01-12 TELIASONERA AB EESTI TELEKOM AS 

2004-04-14 TELIASONERA AB EESTI TELEKOM AS 

2009-09-09 TELIASONERA AB EESTI TELEKOM AS 

1998-04-06 TRELLEBORG AB STARCKJOHANN OYJ 

2000-05-31 TRELLEBORG AB ICOPAL A/S 

2000-05-05 TRELLEBORG AB ICOPAL A/S 

2009-02-03 VITROLIFE AB MEDICULT A/S 
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