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Sammandrag  

Förvärvsaktiviteten i världen har ökat och hur marknaden reagerar vid annonsering av förvärv 

är inte samstämmigt. Syftet med denna uppsats är att undersöka abnormal avkastning i 

samband med förvärv i Sverige. Vidare undersöks variabler såsom förekomst av röststarka 

aktier, utlandsförvärv, storlek på förvärvaren och betalningsmetod. Studien genomförs med 

hjälp av eventstudier och multipel linjära regressioner. Urvalet består av 328 observationer av 

annonserade företagsförvärv i Sverige under perioden 2015 till 2016. Eventstudierna finner att 

det förekommer positiv abnormal avkastning vid annonsering av företagsförvärv i Sverige. 

Vidare finner studien underlag för att storlekseffekten existerar även i Sverige samt att 

utlandsförvärv innebär högre positiv abnormal avkastning än inhemska förvärv. Studien 

finner inga statistiska samband mellan förekomsten av röststarka aktier och abnormal 

avkastning samt betalningsmetod vid förvärv. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Mängden och värdet av företagsförvärv har varit stigande sedan finanskrisen 2008. 

Omfattningen nådde rekordnivåer under 2015 med 47 000 förvärv globalt och ett totalt värde 

om 4 700 miljarder dollar. Antalet förvärv ökade även under 2016 till 48 000, men med ett 

något lägre värde av 3 500 miljarder dollar. (Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances, 

2017) Även i Sverige kan denna trend observeras. 2016 var det mest intensiva året för förvärv 

för svenska bolag sedan rekordåret 2007. (Ernst & Young, 2017)  

Företagsförvärv är ett strategiskt beslut med ett ändamål om att förbättra företagets prestation 

(Berk och Demarzo, 2014:933-939). Detta görs genom att skapa synergier i form av 

exempelvis stordriftsfördelar mellan det förvärvade bolaget och det förvärvande bolaget 

(King et al, 2004). Förvärv används även som ett medel för att få tillväxt, för att få tillgång till 

proprietär kunskap samt för att komma åt nya geografiska marknader (Bower, 2001; 

Trautwein, 1990). Marknadens reaktion till ett specifikt förvärv beror på investerares 

förväntningar på värdeskapelsen som sker. Tidigare studier visar att vid förvärv påverkas 

aktieägare genomsnittligen negativt vid annonseringen (Dodd, 1980; Papadakis och Thanos, 

2010; Schoenberg, 2006; Sudarsanam och Mahate, 2003) något som även stöds av King et al. 

(2004) i deras metaanalys. Systematiska undantag har dock observerats, exempelvis vid 

förvärv av inhemska bolag (Conn et al., 2005; Moeller och Schlingemann, 2005), vid förvärv 

genomförda av små bolag (Jansen Sanning och Stuart, 2015; Moeller, Schlingemann och 

Stultz, 2004) samt vid förvärv som betalas kontant (Abhyankar, Ho och Zhao, 2005; 

Loughran och Vijh, 1997). Dessa resultat visar således att möjligheter för positiv såväl som 

negativ abnormal avkastning förekommer vid företagsförvärv.  

Investerares förväntningar på värdeskapelsen som sker i samband med förvärv påverkas inte 

bara utav de ovannämnda faktorerna, exempelvis kan förväntningarna påverkas av 

bolagsstyrningen och ägarskapsstrukturen som existerar. Inom företagsförvärvslitteraturen har 

en lång rad omständigheter och variabler undersökts hos såväl förvärvaren som 

förvärvsobjektet och transaktionen. Under senare år har dock forskare allt mer börjat 

undersöka hur aktieägarvärdet vid förvärv påverkas av förekomsten av röststarka aktier 

(Hossain, 2014; Masulis, Wang och Xie, 2009). Förekomsten av aktier med särskild rösträtt 

möjliggör för existensen av aktieägare som har substantiellt starkare rösträtt än vad de har rätt 
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till kassaflöde (Cronqvist och Nilsson, 2003). Detta är kopplat till agentkostnader (Masulis, 

Wang och Xie, 2009). Risken för att majoritetsägare tar beslut som gynnar dem själv, det vill 

säga att de exproprierar värde från mindre ägare, är betydligt större när det förekommer 

röststarka aktier (Grossman och Hart, 1988). Dessutom finner Masulis, Wang och Xie (2009) 

att förvärv genomförda av publika amerikanska bolag som har aktier med olika rösträtt 

tenderar att få en negativ abnormal avkastning i samband med förvärv samt är mindre 

benägna att dra tillbaka bud.  

I Sverige förekommer aktier med särskild rösträtt (Bolagsverket, 2016). Sverige är unikt på 

det viset att det förekommer aktier med särskild rösträtt i stor utsträckning och utav världens 

27 rikaste länder rangordnas Sverige högst i användningen av röststarka aktier (La Porta, 

Lopez-De-Silanes och Shleifer, 1999). Enligt Cronqvist och Nilsson (2003) förekommer 

röststarka aktier i så mycket som 75,7% av bolagen listade på Stockholmsbörsen, samtidigt 

som det i länder såsom USA endast förekommer i 10% av företagen (Council of Institutional 

Investors, 2017). Mycket av forskningen inom företagsförvärv har gjorts i USA. Detta gäller 

även vid studier som undersöker förekomst av aktier med starkare rösträtt, exempelvis 

Hossain (2014) och Masulis, Wang och Xie (2009). Skillnader såsom de ovan nämnda och det 

faktum att området är relativt outforskat i Sverige gör därför forskning på svenska bolag 

särskilt angelägen. Till följd av detta är det intressant att undersöka hur företagsförvärv gjorda 

av svenska bolag påverkar aktieägarna och om de påverkas positivt eller negativt beroende på 

om det förekommer aktier med särskild rösträtt.  

Studien bidrar således till forskningen med en blick från Sverige. Vi genomför en överskådlig 

undersökning om hur marknaden reagerar vid företagsförvärv genomförda av svenska 

noterade bolag. Detta under en mätperiod där aktiviteten av förvärv varit rekordhög. Mer 

specifikt fångar studien hur marknaden reagerar vid förvärv gjorda av företag med en viss 

struktur, förekomsten av röststarka aktier i ett bolag. Studien erbjuder därmed ett bidrag till 

forskningen inom bolagsstyrning och finans samt hur marknaden värderar företagsförvärv 

baserat på bolagsstyrningens karaktärsdrag. 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det förekommer abnormal avkastning vid 

annonsering av företagsförvärv hos svenska förvärvande bolag. Vidare undersöker studien hur 

bolagsstyrning, särskilt förekomsten av röststarka aktier, och andra bakomliggande faktorer 

påverkar denna abnormala avkastning. 

1.3. Disposition 
I detta kapitel presenteras studiens struktur och syfte. I studiens andra kapitel presenteras den 

teoretiska referensram som studien arbetar utifrån. Med stöd från tidigare forskning 

presenteras studiens hypoteser löpande i kapitel två. I kapitel tre beskrivs och motiveras 

studiens metod, samt studiens tillvägagångssätt. Vidare presenteras viktiga val och 

avgränsningar. I studiens fjärde kapitel redogörs studiens empiriska resultat som diskuteras 

utifrån den teoretiska referensramen. I det femte kapitlet summeras studiens slutsatser, 

diskuteras studiens tillförlitlighet samt presenteras förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inkluderar en beskrivning av studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds 

med en förklaring av den effektiva marknadshypotesen, för att sedan redogöra för tidigare 

forskning inom berörda områden. Studiens hypoteser formuleras löpande i kapitlet. 

2.1. Effektiva Marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen utgår från att information som finns tillgänglig prisas in i 

det nuvarande aktiepriset och beroende på vilken nivå av marknadseffektivitet som råder 

kommer olika mängder information att reflekteras i aktiepriset (Fama, 1970). De tre nivåerna 

som finns är svag, mellanstark och stark marknadseffektivitet. Den svaga formen råder om 

historisk prisinformation prisas in omedelbart i aktiekursen, den mellanstarka råder när 

offentligt tillgänglig information prisas in omedelbart och den starka formen råder när all 

tillgänglig information är inprisad. (Fama, 1970)  

Investerare och marknadsdeltagare gör en bedömning av innebörden av förvärv när de 

annonseras, vilket leder till att den nya informationen prisas in direkt i aktiekursen (Fama, 

1970). Det är vedertaget att aktieägarna i det förvärvade bolaget får avsevärd positiv 

avkastning då förvärven innebär stora premier, ofta mellan 18 och 30 procent beroende på 

förvärvets natur, för att förvärven skall godkännas (Martynova och Renneboog, 2008; 

Sudarsanam och Mahate, 2006). För förvärvarens aktieägare är det inte lika självklart att 

värde genereras (King et al., 2004). Förvärvarens aktieägare kan tjäna på förvärven eller 

förlora på dem. Aktieägarna kan tjäna på förvärven om marknaden anser att investeringen 

kommer leda till synergier, skalfördelar eller andra positiva effekter (King et al., 2004), eller 

om förvärvsobjektet är undervärderat (Hayward och Hambrick, 1997). Aktieägarna kan även 

drabbas negativt, om marknaden bedömer att förvärven kommer att bli misslyckade då de 

utförts till följd av exempelvis hybris eller imperiebyggande av ledningen eller om premien i 

uppköpet är för hög (Hayward och Hambrick, 1997).  

Då denna studie syftar till att testa marknadsreaktioner vid tillkännagivande av ny information 

bör den mellanstarka formen förutsättas (Fama, 1970, 1991). Genom att anta att marknaden är 

effektiv kan vi i denna uppsats, likt tidigare studier, undersöka värdeskapandet vid förvärv 

givet olika karaktärsdrag hos förvärvaren, förvärvsobjektet och transaktionen. Givet att 

marknaden är effektiv antas all tillgänglig information att prisas in (Fama, 1970). Detta leder 
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till att marknadens reaktion tordes ge en rättvisande bild av det faktiska värdeskapandet eller 

värdeförstörelsen som sker, och därmed reflekteras i aktiekursutvecklingen. 

2.2. Minoritetsexproprieringsproblemet 
Vid analys av kontrollstrukturer som föreligger vid styrning av företag är två typer av 

agentproblem huvudsakligen i fokus. Dessa är principal-agent problemet 1  samt 

minoritetsexproprieringsproblemet (La Porta, Lopez-De-Silanes och Shleifer, 1999). 

Minoritetsexproprieringsproblemet anses vara det största agentproblemet för företag i länder 

där koncentrerade ägarskapsstrukturer är vanliga, däribland Sverige (La Porta, Lopez-De-

Silanes och Shleifer, 1999). Minoritets exproprieringsproblemet framfördes av Jensen och 

Meckling (1976) i samband med utvecklandet av agentteorin. Problemet grundar sig i att 

majoritetsägarna exproprierar värde på bekostnad av minoritetsägarna genom att de 

kontrollerande aktieägarna tar beslut som inte är värdemaximerande för alla aktieägare. På så 

vis ökar majoritetsägarna sin egen nytta, på bekostnad av de resterande ägarna (Claessens et 

al., 2002). Detta kan ske när exempelvis förvärv genomförs inom sektorer som 

majoritetsägaren är kunnig inom eller med förvärvsobjekt som har koppling till 

majoritetsägaren.  

Expropriering av värde från minoritetsägare är ett utbrett problem och blir särskilt tydligt när 

det finns en divergens från rösträtt och rätt till kassaflöde (Claessens et al., 2002). De finner 

exempelvis att bolagsvärderingen minskar i samband med att denna divergens ökar. Detta 

hänför Claessens et al. (2002) till en förskansningsrabatt2 som de menar innebär att företag 

värderas lägre när de kontrollerande aktieägarna inte har samma rätt till kassaflöde som de har 

rösträtt. Detta tema bygger även Cronqvist och Nilsson (2003) vidare på när de försöker 

uppskatta agentkostnader kopplade till kontrollerande minoritetsägare. De finner att denna 

ägarstruktur leder till att majoritetsägarna förankrar sig i de företagen de styr och således får 

stora privata fördelar av detta, något som exproprierar värde från de resterande aktieägarna. 

Detta bedömer de inte skulle förekomma utan förekomsten av röststarka aktier. Cronqvist och 

Nilsson (2003) kan likt Claessens et al. (2002) observera en rabatt för företag som har en 

divergens mellan rätt till kassaflöde och rösträtt.  

																																																													
1 Agent-principal förhållandet existerar när en eller flera personer (principal) delegerar ett ansvar till en annan 

person (agent) att utföra ett arbete eller service på principalens vägnar (Ross, 1973). Det principal-agent problem 

som åsyftas här är förhållandet mellan ledningen och aktieägarna.  
2 Entrenchment discount. 
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Grossman och Hart (1988) visar även de att det existerar en risk för förskansning av 

majoritetsägare när de har större procentuell rösträtt än de har rätt till kassaflöde, exempelvis 

vid förekomsten röststarka aktier. Detta stöds även av Masulis, Wang och Xie (2009) som 

bland annat undersöker skillnader i abnormal avkastning vid förvärv gjorda av företag där det 

förekommer aktier med olika rösträtt. Masulis, Wang och Xie (2009) finner bland annat att 

för amerikanska publika bolag så tenderar företagen som har aktier med olika rösträttigheter 

att få en negativ abnormal avkastning i samband med förvärv, samt är mindre sannolika att 

dra tillbaka förvärv som allmänheten bedömer är värdeförstörande. Hossain (2014) finner att 

företag utan röststarka aktier får högre abnormal avkastning vid annonsering av förvärv än 

företag med röststarka aktier. Han hänför detta bland annat till att företag med aktier med 

olika rösträtter tenderar att ha sämre bolagsstyrning till följd av bristande demokrati i 

styrelsen. Detta är även något som diskuteras i en senare artikel av Hossain (2015) där fokus 

ligger på kvalitén i bolagsstyrningen för företag med röststarka aktier. Hossain (2014) kan 

även observera att denna effekt håller i sig under en längre tid från annonsering och 

konkluderar att förekomsten av röststarka aktier inte är till fördel för gemene aktieägare, som 

mest troligen drabbas av minoritetsexproprieringsproblemet. Med detta som grund ställer vi 

följande hypotes.  

Hypotes 1: Företag med röststarka aktier genererar lägre 3  abnormal avkastning vid 

annonsering av förvärv än företag med röststarka aktier. 

2.3. Andra bakomliggande faktorer till marknadsreaktioner 

2.3.1. Utlandsförvärv 

Det har gjorts en flertalet studier som undersöker skillnader i abnormal avkastning vid förvärv 

av inhemska bolag och utländska bolag, exempelvis Conn et al. (2005), Doukas och Travlos 

(1988), Kim och Jung (2016) och Moeller och Schlingemann (2005). Tidigare forskning inom 

ämnet har gett tvetydiga resultat.  

Kim och Jung (2016) finner, i en genomgång av förvärv gjorda av Sydkoreanska företag 

under perioden 2000 till 2012, att en positiv abnormal avkastning uppstår för det förvärvande 

bolaget när förvärv av utländska företag görs. Denna effekt förstärktes vid förvärv av små 

bolag. Kim och Jung (2016) anser att den positiva avkastningen kan kopplas till 

synergieffekter som förväntas uppstå vid utländska förvärv. Goergen och Renneboog (2004) 
																																																													
3 Lägre innebär en mindre positiv eller större negativ abnormal avkastning. 
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visar liknande resultat när de undersöker förvärv inom EU med en köpeskilling på över 100 

miljoner dollar och finner att förvärvande bolaget upplever en positiv abnormal avkastning på 

0,7 procent vid förvärv av utländska bolag. Doukas och Travlos (1988) finner dock inget stöd 

för att annonsering av alla utlandsförvärv leder till någon abnormal avkastning. De kan endast 

observera en positiv abnormal avkastning i samband med förvärv av utländska företag i 

marknader där förvärvaren inte har verksamhet sedan tidigare och då endast en abnormal 

avkastning på 0,31 procent.  

Moeller och Schlingemann (2005) finner i sin studie att amerikanska företag som förvärvar 

utländska företag genererar genomsnittligen 1 procentenhet lägre abnormal avkastning än vad 

förvärv av inhemska bolag gör. Denna skillnad hänförs till gränsöverskridandeeffekten4 som 

antas uppstå till följd av skillnader i nationella kulturer, lagar samt risken för 

informationsasymmetri mellan det förvärvsobjektet och det förvärvande bolaget (Moeller och 

Schlingemann, 2005). Att förvärv av utländska bolag skapar svårigheter för förvärvande 

bolag att göra företagsbesiktning innan förvärven är något som även uttrycks av Conn et al. 

(2005). De förklaringar som presenteras av Moeller och Schlingemann (2005) för att förvärv 

av utländska bolag kan resultera i negativ utveckling stöds även av Hofstede (1980). Hofstede 

(1980) menar bland annat att olika nationella- och företagskulturer mellan det förvärvande 

bolaget och förvärvsobjektet kan resultera i missförstånd inom organisationen, något som 

leder till försämrad effektivitet. Conn et al. (2005) finner liknande resultat som Moeller och 

Schlingemann (2005), det vill säga att förvärv av utländska bolag generellt leder till lägre 

avkastning vid annonseringstillfället samt på lång sikt efter annonsering. Då majoriteten av 

forskningen indikerar att förvärv av utländska bolag genererar lägre abnormal avkastning än 

förvärv av inhemska bolag ställer vi följande hypotes.  

Hypotes 2: Förvärv av utländska bolag genererar en lägre 5  abnormal avkastning vid 

annonsering än förvärv av inhemska bolag.  

2.3.2. Förvärvarens storlek 

Tidigare studier har funnit att storleken av förvärvaren har en signifikant påverkan på 

avkastningen som denne får när förvärv genomförs (Jansen, Sanning och Stuart, 2015, 

Moeller, Schlingemann och Stulz, 2004). Detta kallas för storlekseffekten 6  och den 

																																																													
4 The cross-border effect 
5 Lägre innebär en mindre positiv eller större negativ abnormal avkastning. 
6 The size effect 
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framkommer tydligt för amerikanska bolag, även vid kontroll av olika karaktärsdrag hos 

förvärvaren samt av transaktionen (Moeller, Schlingemann och Stulz, 2004). Moeller, 

Schlingemann och Stulz (2004) jämför förvärven genomförda av den största kvartilen och den 

minsta kvartilen av bolagen noterade på NYSE. De observerar att de mindre bolagen 

genererar en abnormal avkastning på 2,24 procentenheter högre än de större bolagen. En av 

förklaringarna till detta enligt Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) antas vara att 

ledningen i större företag är mer benägna att agera utifrån hybris. Moeller, Schlingemann och 

Stulz (2004) finner stöd för hybriseffekten då de kan observera att stora företag är mer 

benägna att överbetala vid förvärv samt mindre benägna att dra tillbaka bud. Ytterligare stöd 

för denna hybriseffekt diskuterar Faulkner, Teerikangas och Joseph (2012:30) och hänvisar 

till Tosi et al. (2000) som visar att företagsstorlek är en signifikant indikator för VD-lönen. 

Detta riskerar att leda till icke-värdeskapande förvärv som genomförs av ledningen i stora 

bolag för att öka storleken på bolaget ytterligare.  

Annan forskning inom ämnet har genomförts mer nyligen av Jansen, Sanning och Stuart, 

(2015). De finner att storlekseffekten inte bara existerar i jämförelse mellan de största och 

minsta företagen utan förekommer över hela spektrumet. Jansen, Sanning och Stuart (2015) 

bekräftar fynden gjorda av Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) angående större företags 

benägenhet att agera utifrån hybris. Utöver det finner Jansen, Sanning och Stuart (2015) dock 

att storlekseffekten inte enbart skapas av hybris från större företag utan förstärks av att mindre 

företag är mer benägna att genomföra värdeskapande förvärv med synergieffekter. Mot 

bakgrund av dessa studier ställer vi följande hypotes:  

Hypotes 3: Förvärv genomförda av små bolag genererar högre7 abnormal avkastning vid 

annonsering än förvärv genomförda av stora bolag. 

2.3.3. Betalningsmetod 

Bolag kan betala sina förvärv med kontanter, aktier eller en kombination av båda. Tidigare 

forskning har visat att företag tenderar att finansiera sina förvärv med aktier när deras aktier 

är övervärderade (Loughran och Vijh, 1997). Martin (1996) visar att förvärv finansierade med 

aktier oftast genomförs av bolag med lågt bokfört värde i förhållandet till marknadsvärdet, 

något som indikerar att det förvärvande bolaget har en hög värdering och möjligtvis är 

övervärderad. Faulkner, Teerikangas och Joseph (2012:259) presenterar även ett generellt 

tankesätt för signalvärdet av betalningsmetoden. De menar att förvärv som betalas kontant 
																																																													
7 Högre innebär en högre positiv abnormal avkastning eller en lägre negativ abnormal avkastning. 
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innebär att förvärvaren vill exkludera det förvärvade bolagets aktieägare från framtida risker 

och avkastning samtidigt som förvärv där betalning sker med aktier indikerar att förvärvaren 

vill dela med sig av riskerna och avkastningen till det förvärvade bolagets aktieägare. Att 

förvärva med enbart kontanter kan således ge en signal till marknaden att ledningen förväntar 

sig att aktievärdet kommer stiga efter förvärvet, medans ett förvärv finansierat med aktier 

indikerar att aktievärdet inte förväntas stiga i samma utsträckning (Rappaport och Sirower, 

1999).  

Kusewitt (1985) visar motsägande resultat när han undersöker vilka faktorer som bidrar till 

framgång för företag som är serieförvärvare. Kusewitt (1985) indikerar att förvärv bör 

finansieras med aktier för att uppnå bra resultat, detta då betalning med kontanter ökar risken 

för likviditetsrisker och en obalanserad kapitalstruktur. Conn et al. (2005) finner också stöd 

för att förvärv finansierade med aktier genererar högre abnormal avkastning än förvärv som 

betalats enbart kontant. King et al. (2004) finner däremot i sin litteraturgenomgång att 

betalningsmetod inte har någon effekt på förvärvets resultat. Forskning av Abhyankar, Ho och 

Zhao (2005) visar dock att bättre resultat uppnås till följd av förvärv som betalas kontant, 

något som även Loughran och Vijh (1997) finner. Arikan och Stulz (2016) observerar 

liknande resultat, dock med undantag för förvärv av privata bolag, som tenderar att generera 

bättre positiv avkastning när de betalas med aktier. Vidare förklarar Rappaport och Sirower 

(1999) att bolagsförvärv som betalas med aktier förväntas kräva en högre premie än förvärv 

som betalas kontant för att det förvärvade bolagets aktieägare skall godkänna affären, något 

som tordes indikera att förvärv som inte betalas enbart med aktier skapar mer värde för 

förvärvande bolagets aktieägare. Med detta som grund ställer vi nästa hypotes.  

Hypotes 4: Förvärv som betalas helt kontant genererar en högre8 abnormal avkastning vid 

annonsering än förvärv som betalas med annan betalningsmetod. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
8 Högre innebär en högre positiv abnormal avkastning eller lägre negativ abnormal avkastning. 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer den kvantitativa metoden, i form av en eventstudie, att förklaras och motiveras. 

Vidare redogörs för den multipla linjära regressionen samt de testvariabler som används i studien. 

3.1. Introduktion  
Uppsatsen arbetar utifrån en kvantitativ metod i form av en eventstudie. Genom att arbeta 

utifrån en kvantitativ metod anses studien få en hög reliabilitet. Det grundar sig i att 

möjligheterna till att egna värderingar påverkar resultatet är små och att det genom den 

insamlade data möjliggör för generella slutsatser. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016;330-

343) Studien arbetar utifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att vi har en förväntan på den 

analyserade data. Analys av data sker således utifrån tidigare presenterat teoretiskt ramverk. 

Fördelen med denna ansats är att resultaten kan analyseras utifrån tidigare presenterade teorier 

och således jämföras med tidigare studier. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016;330-343)  

Tidigare studier vilka undersökt effekten av annonsering av företagsförvärv på abnormal 

avkastning har använt sig av eventstudiemetoden (MacKinlay, 1997). Eventstudie är den 

vanligaste metoden för att undersöka effekten av ekonomiska nyheter givet en specificerad 

tidsperiod (MacKinlay, 1997). Studien genomför t-tester för att testa signifikansnivå och 

multipel regressionsanalys för att testa hur olika variabler påverkar den uppmätta abnormala 

avkastningen. De variabler som ska testas bygger på tidigare presenterad teori. 

3.2. Data och Urval  
Företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, på listorna Large-, Mid- och Small Cap, 

företag listade på NGM och företag listade på Aktietorget vilka annonserat om förvärv, utgör 

studiens urval. Att urvalet består av företag listade på dessa listor innebär att studien får en 

spridning på företagens storlek och handelsplats. Åren 2015-2016 väljs för att erhålla ett 

tillräckligt stort antal observationer. 

Studien består av sekundärdata i form av annonsering av företagsförvärv, vilka inhämtats via 

databasen Zephyr av Bureau van Dijk. Vidare inhämtas information om betalningsmetod och 

i vilket land förvärvsobjektet har sitt säte från Zephyr. Aktiekursdata, indexdata, 

marknadsvärde på förvärvaren samt redovisningsdata om förvärvaren inhämtats via databasen 

Eikon av Thomson Reuters. Information om ett företag innehar röststarka aktier har samlats in 

genom att kontrollera företagens årsredovisningar. Datum för annonsering av förvärv, om 

målföretaget har sitt säte i Sverige eller utomlands och hur betalning ska ske 
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stickprovkontrolleras även via företagens pressmeddelanden. De dagar där pressmeddelande 

annonserats på röd dag har nästkommande handelsdag använts.  

Data för aktiekurser och index har samlats in via Eikon och är specificerad till en 3-dagars 

period (-1;+1) omkring eventet, samt ett estimeringsfönster om 120 dagar (-130;-10). Data har 

sedan bearbetats i programmen Excel och SPSS. Vid behandling av data har noggrannhet 

tillämpats för att minimera risken av felaktig hantering av data. Den mänskliga faktorn kan ge 

utslag, därför har löpande kontroller av data genomförts. 

Studiens urval består av 328 observationer, vilket presenteras i tabell 1. År 2015 respektive år 

2016 innehar 141 respektive 187 observationer. Vidare innehåller tabell 1 information om 

fördelning mellan antal förvärvande företag vilka innehar röststarka respektive inte röststarka 

aktier. Ytterligare information i tabell 1 avser om förvärvet varit gränsöverskridande, om 

förvärvande bolag varit klassificerat som ett stort eller litet bolag samt hur betalning av 

förvärv skett.  

Tabell 1. Studiens urval. 

*Förvärv där betalningsmetod ej angivits. 

3.3. Bortfall 
I urvalsprocessen valdes annonserade förvärv för tidsperioden 2015-01-01 till 2016-12-31. 

Vidare sorterades data utefter att förvärvaren var ett svenskt börsnoterat bolag, vilket 

resulterade i totalt 438 observationer. Därefter exkluderades alla observationer som saknade 

fullständiga data i Eikon, samt de observationer vilka börsnoterats för nära förvärven för att 

År 2015 2016 Totalt
Antal Förvärv 141 187 328
Aktieslag
Röststarka aktier 92 103 195
Icke-röststarka aktier 49 84 133
Utlandsförvärv
Utlandsförvärv 89 106 195
Inhemska förvärv 52 81 133
Förvärvarens storlek
Stora bolag 69 95 164
Små bolag 77 87 164
Betalningsmetod
Kontant 12 15 27
Annan 38 48 86
Okänd* 91 124 215
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kunna samla in data för estimeringsfönstret. Utöver detta inkluderas endast förvärv som 

innebar att förvärvaren erhöll kontroll, det vill säga när mindre än 50% ägdes innan, och som 

ett resultat av förvärvet erhöll bolaget mer än 50% av förvärvsobjektet, likt Conn et al (2005). 

Vidare exkluderades observationer på grund av att förvärven anses inträffa för nära en annan 

kurspåverkande händelse.  Detta resulterade i ett slutligt urval om 328 observationer.  

Tabell 2. Studiens bortfall.

 

3.4. Eventstudie 

3.4.1. Introduktion  

Genom att använda finansiell data kan en eventstudie mäta påverkan av en ekonomisk 

händelse på värdet av ett företag. Användbarheten i en eventstudie kommer från det faktum, 

givet att marknaden är rationell, att effekten av en händelse kommer att återspeglas i priset 

direkt (MacKinlay, 1997). Den abnormala avkastningen visar således effekten av eventet. 

Vidare anses kortsiktiga eventfönster vara mer effektiva i att finna bevis för förståelsen av 

företagsbeslut än långsiktiga eventfönster. Detta följer av att eventstudier med långsiktiga 

eventfönster kan vara skeva på grund av faktorer vilka inte innefattas av det studerade eventet 

(Khotari och Warner, 2006; MacKinlay, 1997). Att den nya offentliga informationen ska 

prisas in i aktiekursen följer av den effektiva marknadshypotesen. Således menar en 

eventstudie till att testa marknadseffektivitet (Fama, 1991). Vidare menar MacKinlay (1997) 

att eventstudier är vanligt förekommande vid test av marknadsreaktion vid annonsering av 

företagsförvärv. Flertalet studier har använt liknande metod (Conn et al., 2005; Moeller och 

Schlingemann, 2005; Arikan och Stulz, 2016). Därav anses eventstudie vara ett lämpligt 

verktyg för att mäta marknadens reaktion vid annonsering av företagsförvärv.  

Vid eventstudier följer ett visst mönster i de steg vilka används för att slutligen ta fram den 

abnormala avkastningen under ett förvalt eventfönster. Studiens tillvägagångssätt är följande. 

Först definieras eventet samt eventfönstret (3.4.2.), sedan definieras estimeringsfönster 

År 2015 2016 Totalt
Antal observationer 195 243 438
Inte förvärv av kontroll 11 15 26
Icke-fullständig estimeringsperiod 11 8 19
Saknar information i Eikon 29 20 49
Förvärv nära annan kurspåverkade information 3 13 16
Urval 141 187 328
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(3.4.3.), detta åtföljs av att beräkna normal och abnormal avkastning under eventfönstret 

(3.4.4. & 3.4.5.). När detta genomförts beräknas urvalets genomsnittliga abnormala 

avkastning (3.4.6), kumulativ abnormal avkastning (3.4.7.) och den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen (3.4.8.). Slutligen testas den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen (3.4.9.). 

3.4.2. Definition av event och eventfönster 

Det första steget i en eventstudie är att tydligt definiera ett event och identifiera under vilken 

period aktiekursen för de utvalda företagen ska studeras och analyseras. Denna period 

benämns eventfönster (MacKinlay, 1997). Eventdagen definieras som dagen för annonsering 

av företagsförvärv. Det är inte endast av intresse att undersöka dagen för annonsering, utan 

även dagar vilka är före och efter eventdagen. Inkluderande i eventfönstret kommer 

eventdagen (t), dagen innan annonsering (t-1) och dagen efter annonsering (t+1). Studien har 

valt att inkludera dag t-1 för att fånga rörelser i aktiekursen som kan bero på att information 

läckt ut i förväg (MacKinlay, 1997). Vidare inkluderas dag t+1 för att fånga de rörelser dagen 

efter annonsering som kan uppstå på grund av att inte alla tagit del av informationen under 

eventdagen (t). Eventfönstret kommer således att vara tre dagar, vilket ligger i linje med 

tidigare studier (Arikan och Stulz, 2016; Conn et al., 2005; Moeller och Schlingemann, 2005). 

3.4.3. Definition av estimeringsfönster 

För att beräkna hur aktiepriset skulle rört sig om eventet inte hade inträffat definieras ett 

estimeringsfönster vilken används för att beräkna den normala avkastningen (MacKinlay, 

1997). Detta estimeringsfönster brukar beskrivas som perioden innan eventet. Vidare menar 

MacKinlay (1997) att eventdagen vanligtvis inte inkluderas i estimeringsfönstret, detta på 

grund av att undvika att eventet skall påverka de estimat vilka används i beräkning av normal 

avkastning. Längden på estimeringsfönstret kan variera, vi väljer dock att specificera 

estimeringsfönstret om en längd på 120 dagar. Det innebär att perioden är 130 dagar innan 

eventet (t-130) till och med 10 dagar innan eventet (t-10). Detta ligger i linje med MacKinlay 

(1997). Vid definiering av eventfönster är det av vikt att inte möjliggöra för överlappning, 

därav avslutas estimeringsfönstret 10 dagar innan eventet.     
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Figur 1. Tidslinje för eventstudien, illustration av estimeringsfönster samt eventfönster. 

3.4.4. Den normala avkastningen 

De två vanligaste metoderna, bland de statistiska, är marknadsmodellen och den konstanta 

medelvärdesmodellen. MacKinlay (1997) påpekar att marknadsmodellen är att föredra då den 

tar bort den del av avkastningen som är relaterad till variationen i marknadens avkastning, 

således minskar variansen av den abnormala avkastningen. Detta kan leda till att 

möjligheterna ökar att upptäcka effekter av event. Givet ovan nämnda diskussion har 

marknadsmodellen valts ut för att beräkna normal avkastning, vilket ligger i linje med tidigare 

studier (Conn et al., 2005; Moeller och Schlingemann, 2005). Vi har valt att använda oss av 

indexet OMXSPI för att beräkna avkastningen för marknadsportföljen. Den normala 

avkastningen beräknas enligt marknadsmodellen genom följande formel (MacKinlay, 1997). 

!",$	 = 	'" +	 	)"!*,$ +	+",$ 

Ri,t = Normal avkastning för aktie i under perioden t.  

,- = Idiosynkratisk risk för aktie i, estimerad utifrån estimeringsfönstret.  

.- = Systematisk risk för aktie i, estimerad utifrån estimeringsfönstret.   

Rm,t = Avkastning för marknadsportföljen under period t.  

ei,t = Felterm som antas ha medelvärdet 0.  

3.4.5. Den abnormala avkastningen (AR) 

Den abnormala avkastningen beräknas enligt modellen nedan. Abnormal avkastning är 

skillnaden mellan den faktiska avkastningen under en specificerad tidsperiod minus den 

normala avkastningen (MacKinlay, 1997).  

/!",$ = 	!",$ − ('" + 	)"!*,$) 

         Eventfönster

     t-130                               t-10 t-1       t0             t+1

 Estimeringsfönster
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ARi,t = Abnormal avkastning för aktie i under tidsperioden t. 

Ri,t = Faktisk avkastning för aktie i under tidsperioden t.  

,-+	.-Rm,t = Förväntad avkastning för aktie i under perioden t.  

3.4.6. Den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR)  

Den genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas enligt modellen nedan. Genom att 

summera abnormal avkastningen för alla event, och sedan dividera med antal event erhålls 

dess genomsnittliga värde (MacKinlay, 1997). 

//!$ = 	
3
4	 /!",$

4

"53
 

AARi = Genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t.  

n = Antal event. 

ARi,t = Abnormal avkastning för aktie i under tidsperioden t. 

3.4.7. Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) 

Den kumulativa abnormala avkastningen beräknas enligt nedan modell. Kumulativ abnormal 

avkastningen är den abnormala avkastningen, ackumulerad över en specificerad tidsperiod 

(MacKinlay, 1997). 

6/!" $3, $7 = 	 /!",$
$7

$5$3

 

CAR(t1,t2) = Kumulativ abnormal avkastning för aktie i mellan dag t1 och dag t2, där dag t1 

och dag t2 är dagar i eventfönstret. 

ARi,t = Abnormal avkastning för aktie i under tidsperioden t. 

3.4.8. Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR)  

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen beräknas enligt nedan modell. 

Genom att summera den genomsnittliga abnormala avkastningen erhålls den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen (MacKinlay, 1997). 

/6/! $3, $7 = 	 //!$
$7

$5$3
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ACAR (t1,t2) = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan dag 89och dag 8:, där 

dag t1 och dag t2 är dagar i eventfönstret. 

AARt = Genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t.   

3.4.9. T-test 

Studien genomför t-test för att undersöka om den abnormala avkastningen är signifikant. För 

att kunna genomföra ett t-test krävs variansen, vi beräknar variansen för varje aktie under 

estimeringsfönsret och aggregerar sedan dessa (Khotari och Warner, 2006; MacKinlay, 1997).  

;<= >>?@ = 	 3A7 	 BCD7
A

D53
 

var(AARt) = Varians i genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t.  

s2 = Den genomsnittliga abnormala avkastningens varians under estimeringsfönstret för aktie 

i. 

n = Antal observationer.  

När variansen i den genomsnittliga abnormala avkastningen under tidsperidon t är beräknad, 

multipliceras denna varians med längden på eventfönstret (Khotari och Warner, 2006). 

E7 $3, $7 = FE7(//!$) 

s2(t1, t2) = Den genomsnittliga abnormala avkastningens varians under estimeringsfönstret 

multiplicerat med eventfönstrets längd. 

L = Längd på eventfönstret. 

s2(AARt) = Varians i genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t. 

Modellen nedan används för att genomföra hypotesprövning. Det innebär att modellen 

används för att testa om den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen är skild från 

noll. Formeln nedan är hämtad från Khotari och Warner (2006). 

$ = 	 /6/!($3, $7)[E7 $3, $7 ]3/7
	 

ACAR(t1,t2) = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan dag t1 och dag t2, där 

dag t1 och dag t2 är dagar i eventfönstret.  
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Vidare genomför studien t-test av skillnaden mellan medelvärden i två grupper. Testet 

genomförs för att visa om det finns en signifikant skillnad i genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning mellan två populationer. Testet genomförs enligt formel nedan.  

$ = 	 J3 −	J7
KLM3
43 + KLM747

 

NO = ACAR för perioden t-1 till t+1 i population p.  

Varp = Varians för ACAR i eventfönstret. Variansen är härledd från estimeringsfönstret, i 

population p. Beräkning av varians är i enlighet med tidigare redovisade formler. 

np = Antal observationer i population p. 

3.5. Hypotesprövning 

3.5.1.Multipel linjär regression 

Studien genomför multipla regressioner för att undersöka de olika variablernas påverkan på 

CAR. En regressionsmodell testar sambandet mellan beroende och oberoende variabel. Då 

studien innefattar flera variabler används multipel linjär regression. Analysmodellen består av 

den beroende variabeln CAR (kumulativ abnormal avkastning) och fyra testvariabler: företag 

med röststarka aktier (DummyAktie), utlandsförvärv (DummyUtländsk), storleken på 

förvärvaren (MV (Log)) samt betalningsmetod (DummyBetalning). Modellen består även av 

de två kontrollvariablerna skuldsättning och lönsamhet samt kontroll av fasta effekter för år 

(DummyÅr).     

3.5.2. Modellspecifikation  
 

6/!" = 	'P +	)3 ∗ RS**T/U$"V" +	)7 ∗ RS**TW$Xä4Z[UL" +	)\ ∗ 	]K(F^_)" +
	)` ∗ 	RS**TaV$LX4"4_" +	)b ∗ 	Fö4[L*dV$" +	)e ∗ 	fUSXZ[ä$$4"4_" + )g ∗
RS**TÅM + +"   

CARi = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för aktie i. 

ei = Felterm för aktie i, antas vara 0. 
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3.6. Studiens testvariabler  

3.6.1. Förvärvande bolag med röststarka aktier  

Hypotes 1 menar att förvärvande bolag utan röststarka aktier genererar en högre abnormal 

avkastning vid annonsering av förvärv än bolag med röststarka aktier gör. En variabel för om 

en aktie har eller inte innehar röststarka aktier kommer att utformas som en dummyvariabel. 

Variabeln Dummyaktie testas sedan i den multipla linjära regressionen. Företag med aktier 

med olika rösträtt kommer att tilldelas värdet 1, medan företag som saknar aktier med olika 

rösträtt kommer att tilldelas värdet 0. Denna indelning är gjord i enlighet med Hossain (2014). 

3.6.2. Utländska eller inhemska förvärvsobjekt 

Hypotes 2 menar att förvärv av utländska förvärvsobjekt genererar en lägre abnormal 

avkastning vid annonsering än vad utländska förvärvsobjekt gör. För att testa hypotes 2 

jämförs differensen i ACAR mellan de annonserade förvärven av utländska bolag mot 

motsvarande grupp för inhemska förvärv. Som komplement till t-testet inkluderas variabeln 

utlandsförvärv i den multipla linjära regressionen. Variabeln utformas som en 

dummyvariabel, där utländska förvärvsobjekt erhållet värdet 1 och inhemska förvärvsobjekt 

erhåller värdet 0, vilket ligger i linje med tidigare studier (Moeller och Schlingemann, 2005). 

3.6.3. Förvärvarens storlek  

Hypotes 3 menar att förvärv genomförda av små bolag kommer att generera en högre 

abnormal avkastning än förvärv genomförda av större bolag. Storlek avser marknadsvärdet 

vid tiden för annonsering av förvärv (Conn et al., 2005). Företagen delas in efter median, 

vilket innebär att de företag som klassas som stora företag är de som har ett marknadsvärde 

över medianen och de företag som klassas som små är de som har ett marknadsvärde under 

medianen (Jansen, Sanning och Stuart, 2015).  Variabeln som används i regressionsanalysen 

är en kontinuerlig variabel vilket är det logaritmerade värdet av marknadsvärdet. 

Marknadsvärdet logaritmers för att erhålla en högre grad av normalfördelning.   

3.6.4. Betalningsmetod vid förvärv 

Hypotes 4 yrkar på att förvärv som betalas helt kontant genererar högre abnormal avkastning 

än förvärv som inte betalas helt kontant. Detta testats genom att skapa en dummyvariabel där 

förvärv med en betalningsmetod som är helt kontant antar värdet 1 och värdet 0 när 

betalningsmetoden inte är helt kontant. Uppdelningen är i likhet med Conn et al. (2005). 
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3.7. Kontrollvariabler  

3.7.1. Lönsamhet  

Studien väljer att inkludera ett lönsamhetsmått som kontrollvariabel. Lönsamhetsmåttet är 

beräknat som rörelseresultat över totala tillgångar. Lönsamhet är en indikation på hur väl 

företaget presterat i ekonomiska termer, varpå högre lönsamhet ofta leder till högre 

marknadsvärde. Inkludering av lönsamhet som kontrollvariabel är i linje med Masulis, Wang 

och Xie (2009). 

3.7.2. Skuldsättning 

I likhet med Masulis, Wang och Xie (2009) inkluderas skuldsättning som kontrollvariabel. 

Som mått på skuldsättning används andelen räntebärande skulder av totala tillgångar. Företag 

innehar möjligheten att dra av räntekostnader, vilket skapar en skattesköld. Miller och 

Modigliani (1963) menar att denna möjlighet ökar värdet på företaget. 

3.7.3. Fasta effekter – år 

Fasta effekter för år inkluderas även i regressionsanalysen. År utformas som en 

dummyvariabel. Detta är i likhet med Moeller och Schlingemann (2005). 

3.8. Ytterligare tester 

3.8.1. Multikollinearitet 

Vid genomförande av regressionsanalyser undersökts sambandet mellan en beroende variabel 

och flertalet oberoende variabler. Dessa samband kan leda till problem. Ett problem är att två 

eller flera variabler kan vara starkt korrelerade med varandra, vilket medför att problem med 

multikollinearitet uppstår. Med multikollinearitet menas att det finns en samvariation mellan 

flera variabler, vilket kan snedvrida sambandet med den beroende variabeln. (Mason och 

Perreault, 1991)  

Studien genomför test för Variance Inflation Factor (VIF) för att undersöka graden av 

samvariation mellan variablerna. O’Brien (2007) menar att VIF värden vilka överstiger 10 är 

skadligt. Resultat från test av VIF presenteras i tabell 6 i avsnitt 4.1. Deskriptiv statistik. 

3.8.2. Extremvärden 

Vid utförande av statistiska test är det av vikt att genomföra rätt typer av test. Detta beror på 

om data kan antas vara normalfördelad eller ej. Då studien genomför parametriska test, vilka 
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antar normalfördelning, undersöks variablernas skewness (skevhet) och kurtosis (toppighet). 

Skevhet innebär att data är fördelat mer åt ena riktningen i normalfördelningskurvan, medan 

toppighet innebär höjden på data i normalfördelningskurvan. Med fördel bör en variabels 

kurtosis vara emellan -1 och 1, och skevheten emellan -0,5 och 0,5 för att variabeln skall 

anses normalfördelad (Hamberg, Overland och Lantz, 2013).  

Studien använder sig av logaritmering och winsorizing för att förbättra graden av 

normalfördelning för vissa variabler (Hamberg, Overland och Lantz, 2013; Shorack, 1996). 

Marknadsvärdet logaritmeras och variabeln lönsamhet winsorizas om en nivå på 10%, vilket 

innebär 5% per sida. 
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4. Empiriskt Resultat 
I detta kapitel redovisas och analyseras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med 

beskrivande statistik för att därefter presentera en korrelationsmatris. Vidare presenterar de 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningarna för studiens urval. Slutligen 

presenteras resultatet av genomförda multipla regressionsanalyser.  

4.1. Beskrivande statistik 
I tabell 3 presenteras statistik över variablernas värde, spridning och grad av 

normalfördelning. Vidare presenteras värde både före och efter data har logaritmerats samt 

genomgått winsorizing. 

Tabell 3. Beskrivande statistik över urvalet.

 
Medelv. innebär medelvärdet, Standardav. är standardavvikelse, Min är den lägsta observationen och 

Max är den högsta observationen. Kurtosis är normalfördelningens toppighet och Skevhet är 

normalfördelningens skevhet. CAR är kumulativ avvikelseavkastning under eventfönstret. MV står för 

marknadsvärde och presenteras i miljoner kronor. Förekommer (log) tillsammans med en variabel 

innebär det att variabeln har logaritmerats. Wins. innan en variabel innebär att variabeln har 

genomgått winsorizing. 

Det kan ur tabell 3 utläsas att graden av normalfördelningen avsevärt förbättras när 

marknadsvärdet logaritmerats. Avseende lönsamhet visar tabell 3 att när variabeln genomgått 

winsorizing sjunker kurtosis och skevhet till acceptabla nivåer. Ingen av testvariablerna aktie, 

utlandsförvärv eller betalning är normalfördelad. Det är dock väntat då det är binära 

dummyvariabler.  

För att få en indikation på variablernas inbördes samband emellan varandra presenteras 

Pearsons korrelationskoefficient. I tabell 4 presenteras resultat för korrelation mellan 

hvu
Medelv. Standardav. Min. Median Max Kurtosis Skevhet

CAR 0,013 0,056 -0,331 0,007 0,279 7,149 0,384

MV 27041 55766 6 5651 333108 9,970 3,076
MV (log) 8,347 2,268 1,837 8,640 12,716 -0,327 -0,334
DummyAktie 0,595 0,491 0,000 1,000 1,000 -1,862 -0,387
DummyUtlandsförvärv 0,595 0,491 0,000 1,000 1,000 -1,862 -0,387
DummyBetalningsmetod 0,239 0,426 0,000 0,000 1,000 -0,469 1,241
Lönsamhet 0,077 0,290 -1,696 0,094 3,652 80,780 3,550
Wins.Lönsamhet 0,083 0,090 -0,193 0,094 0,215 2,888 -1,562
Skuldsättning 0,133 0,130 0,000 0,107 0,657 0,683 1,033
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variablerna vilka inkluderas i hela urvalet. I tabell 5 presenteras korrelation för ett mindre 

urval, vilken även inkluderar variabeln betalning.  

Tabell 4. Korrelationsmatris med Pearsons korrelationskoefficient för hela urvalet. 

***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå. 

I tabell 4 presenteras variablernas inbördes korrelation emellan varandra. Vid genomförande 

av multipla regressioner kan ett starkt linjärt samband mellan oberoende variabler vara 

problematiskt. Ur tabell 4 kan utläsas att de flesta av variablerna innehar en signifikant 

korrelation mellan varandra, undantag är korrelationen mellan skuldsättning och röststarka 

aktier, korrelationen mellan skuldsättning och kumulativ abnormal avkastning samt 

korrelationen mellan röststarka aktier och kumulativ abnormal avkastning. Storleksvariabeln 

innehar en stark negativ signifikant korrelation till kumulativ avkastning, vilket är väntat 

utifrån presenterad teori. Det råder även en stark positiv korrelation mellan storlek och 

röststarka aktier. Detta är relativt väntat då flertalet större bolag tenderar att inneha en 

bolagsstyrning där röststarka aktier förekommer. Vidare kan det utläsas att utlandsförvärv har 

ett positivt samband med kumulativ abnormal avkastning, vilket ej var förväntat. 

Tabell 5. Korrelationsmatris med Pearsons korrelationskoefficient för urvalet med angiven 

betalningsmetod. 

***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå. 

Tabell 5 innehåller även information om dummyvariabeln betalningsmetod. Variabeln 

betalningsmetod har ett svagt positivt samband med CAR. Detta samband är i linje med 

förväntan. 

CAR DummyAktie DummyUtlands. MV (log) Wins.Lönsam. Skulds.
CAR 1
DummyAktie -0,013 1
DummyUtlands. 0,096** 0,115** 1
MV (log)  -0,128*** 0,288*** 0,390*** 1
Wins.Lönsamhet  -0,161*** 0,112** 0,080* 0,407*** 1
Skuldsättning -0,052 0,013 0,135*** 0,328*** 0,078* 1
Antal 328 328 328 328 328 328

CAR DummyAktie DummyUtlands. MV (log) DummyBetal. Wins.Lönsam. Skulds.
CAR 1
DummyAktie 0,021 1
DummyUtlands. 0,115 0,215** 1
MV (log) 0,02 0,299*** 0,374*** 1
DummyBetalningsmetod 0,153* 0,232*** 0,207** 0,149* 1
Wins.Lönsamhet -0,064 0,09 0,079 0,399*** 0,143* 1
Skuldsättning -0,041 0,105 0,234*** 0,402*** 0,066 0,138* 1
Antal 113 113 113 113 113 113 113
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Då det förekommer signifikant korrelation emellan vissa variabler testas Variance Inflation 

Factor (VIF). I Tabell 6 presenteras VIF-värdena för respektive regressionsmodell.  

Tabell 6. VIF värden för modell 1 samt för modell 2.

 

I tabell 6 kan det utläsas att variablerna regressionsanalyserna ej innehar problem med 

multikollinearitet. Detta då ingen av variablerna innehar ett VIF-värde överstigande 10 

(O’Brien, 2007).  

4.2. Resultat av eventstudie  

4.2.1 Marknadsreaktion vid företagsförvärv genomförda av svenska företag 

I tabell 7 presenteras resultat från eventstudien avseende hela urvalet. Inkluderandes i tabellen 

är den genomsnittliga abnormala avkastningen per dag i under eventfönstret, samt den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen över hela eventfönstret.  

Tabell 7. Eventstudie för hela urvalet. 

 
***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå. 

Av tabell 7 kan det utläsas att på dagen för annonsering av företagsförvärv sker det en 

statistiskt signifikant positiv abnormal avkastning. Den genomsnittliga abnormala 

avkastningen för eventdagen uppgår till 1,18 procent och är signifikant på 1 procentsnivån. 

Dessa resultat ligger i linje med tidigare studier inom Europa (Goergen och Renneboog, 2004) 

där förvärvare upplever en positiv abnormal avkastning. Däremot skiljer det sig mot studier 

ifrån Storbritannien specifikt, där en negativ abnormal avkastning om 1,39% kan observeras 

för förvärvaren (Sudarsanam och Mahate, 2003). Den genomsnittliga kumulativa abnormala 

Modell 1 Modell 2
DummyAktie 1,104 1,159
DummyUtlandsförvärv 1,192 1,239
MV (log) 1,673 1,637
DummyBetalningsmetod 1,103
Wins.Lönsamhet 1,215 1,215
Skuldsättning 1,142 1,205

Hela urvalet
AAR t-1 0,0004
AAR t0 0,0118***
AAR t+1 0,0010
ACAR t-1 - t+1 0,0132***
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avkastningen över eventfönstret uppgår till 1,32 procent och är signifikant på 1 procentsnivå. 

Detta indikerar att svenska företag vilka genomför förvärv skapar ett kortsiktigt finansiellt 

värde för sina aktieägare. 

4.2.2. Marknadsreaktion vid företagsförvärv av bolag med eller utan 

röststarka aktier 

I tabell 8 presenteras resultat från eventstudie avseende företag med röststarka aktier och 

företag som ej innehar röststarka aktier. I tabellen inkluderas den genomsnittliga abnormala 

avkastningen per dag under eventfönstret, samt den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen för hela eventfönstret. Vidare innehåller tabellen differensen i ACAR(-1;+1) 

mellan förvärv genomförda av företag utan kontra med röststarka aktier.  

Tabell 8. Eventstudie vid uppdelning av bolag utan röststarka aktier och bolag med röststarka aktier. 

 
***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå.  

Tabell 8 visar att den kumulativa genomsnittliga avkastningen för förvärvande bolag med 

röststarka aktier är 1,03 procent på annonseringsdagen och 1,26 procent över hela 

eventfönstret. Resultaten är statistiskt signifikanta om en nivå på 1 procent och ligger i linje 

med tidigare studier (Hossain, 2015; Masulis, Wang och Xie, 2009). De observerade en 

genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning om 1,14 procent respektive 1,39 procent över 

en 5-dagars period omkring eventet (-2;+2). I tabell 8 kan det utläsas att annonsering av 

förvärv genomförda av företag som saknar röststarka aktier erhåller en genomsnittlig 

abnormal avkastning om 1,40 procent på eventdagen, detta är signifikant på 1 procent. Vidare 

erhåller de en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning om 1,41 procent över hela 

eventfönstret, vilket är signifikant på 1 procent. Hossain (2014) fann, under en femdagars 

period kring eventet, en kumulativ abnormal avkastning om 1,82 procent för företag vilka 

saknar röststarka aktier. 

Vidare presenteras även skillnaden i genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning i tabell 8 

mellan företag utan röststarka aktier och företag med röststarka aktier. Skillnaden i kumulativ 

abnormal avkastning uppgår till 0,15 procentenheter. Detta resultat är signifikant om en 

Utan röststarka Röststarka Differens t-test
AAR t-1 0,0001 0,0006
AAR t0 0,0140*** 0,0103***
AAR t+1 0,0000 0,0017
ACAR t-1 - t+1 0,0141*** 0,0126*** 0,0015***
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signifikansnivå på 1 procent och ligger i linje med (Hossain, 2014; Masulis, Wang och Xie, 

2009). Hossain (2014) fann en skillnad för företag med röststarka aktier och företag utan 

röststarka aktier som uppgick till 1,24 procentenheter. 

4.2.3. Marknadsreaktion vid utländska- eller inhemska företagsförvärv 

I tabell 9 presenteras resultat från eventstudie för förvärv av utländska och inhemska 

förvärvsobjekt. I tabellen inkluderas genomsnittlig abnormal avkastning per dag under 

eventfönstret samt den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för hela 

eventfönstret. Vidare innehåller tabellen differensen för ACAR (-1;+1) mellan förvärv av 

utländska kontra inhemska förvärvsobjekt.  

Tabell 9. Eventstudie vid uppdelning av förvärvsobjekt som är utländska samt inhemska.	

 
***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå.  

Ur tabell 9 kan det utläsas att den genomsnittliga abnormala avkastningen för förvärv av 

utländska förvärvsobjekt uppgår till 1,23 procent på annonseringsdagen, vilket är signifikant 

om en nivå på 1 procent. Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen uppgår till 

1,77 procent över hela eventfönstret. Tidigare studier har funnit att förvärv av utländska 

förvärvsobjekt genererar positiv abnormal avkastning(Conn et al., 2005; Goergen och 

Renneboog, 2004; Kim och Jung, 2016; Moeller och Schlingemann, 2005). Moeller och 

Schlingemann (2005) fann att amerikanska företag som köper utländska förvärvsobjekt 

genererar en svag signifikant positiv abnormal avkastning om 0,75 procent under perioden 

1985-1990. Vidare fann Conn et al. (2005) en signifikant positiv abnormal avkastning om 

0,33 procent. Avseende förvärv av inhemska förvärvsobjekt kan det utläsas av tabell 9 att den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för eventdagen är 1,11 procent, vilken är signifikant 

på 1 procents signifikansnivå. Över hela eventfönstret uppgår den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen avseende förvärv av inhemska förvärvsobjekt till 0,66 procent och är 

ej signifikant. Resultatet är inte i linje med tidigare studier som undersökt förvärv av 

inhemska förvärvsobjekt då andra studier har observerat en positiv signifikant avkastning 

(Conn et al. 2005; Moeller och Schlingemann, 2005).  

Utländska Inhemska Differens t-test
AAR t-1 0,0029* -0,0033
AAR t0 0,0123*** 0,0111***
AAR t+1 0,0025 -0,0012
ACAR t-1 - t+1 0,0177*** 0,0066 0,0111***
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I tabell 9 visas även differensen mellan den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen för förvärv vilka är utländska kontra inhemska. Differensen uppgår till 1,11 

procentenheter, vilket indikerar att förvärv av utländska förvärvsobjekt genererar en högre 

abnormal avkastning över en 3-dagars period. Resultatet är i linje med tidigare studier då 

dessa observerat högre avkastning för inhemska förvärv (Conn et al., 2005 ; Moeller och 

Schlingemann, 2005).  

4.2.4. Marknadsreaktion vid företagsförvärv genomförda av stora eller små 

bolag 

I tabell 10 presenteras resultat från eventstudie avseende förvärv genomförda av stora eller 

små bolag. I tabellen inkluderas genomsnittlig abnormal avkastning per dag under 

eventfönstret samt den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för hela 

eventfönstret. Vidare innehåller tabellen differensen för ACAR (-1;+1) mellan förvärv 

genomförda av stora och små bolag.  

Tabell 10. Eventstudie vid uppdelning av små bolag (under medianen i marknadsvärde) samt stora 

bolag (över medianen i marknadsvärde). 

 
***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå.  

Det kan ur tabell 10 utläsas att den genomsnittliga abnormala avkastningen på eventdagen 

uppgår till 2,04 procent avseende förvärv genomförda av små bolag, vilket är signifikant på 1 

procent. Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen över eventfönstret uppgår 

till 2,46 procent och är signifikant på 1 procent. Resultatet är i linje med Jansen, Sanning och 

Stuart (2015), vilka fann en positiv ACAR om 1,41 procent över ett eventfönster om tre 

dagar. Ur tabell 10 kan även utläsas att stora bolag genererar en genomsnittlig abnormal 

avkastning om 0,33 procent dagen för eventet. Avseende den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen över eventfönstret uppgår den till 0,17 procent och är ej statistiskt 

signifikant.  

I tabell 10 visas även differensen mellan ACAR för små kontra stora bolag. Differensen 

uppgår till 2,29 procentenheter och är statistiskt signifikant om 1 procent. Resultatet är i linje 

Små Stora Differens t-test
AAR t-1 0,0008 0,0000
AAR t0 0,0204*** 0,0033***
AAR t+1 0,0035 -0,0015
ACAR t-1 - t+1 0,0246*** 0,0017 0,0229***
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med tidigare studier (Jansen, Sanning och Stuart, 2015; Moeller, Schlingemann och Stulz, 

2004). Jansen, Sanning och Stuart (2015) finner en skillnad i ACAR på 1,59 procentenheter 

avseende förvärv genomförda av stora kontra små amerikanska bolag.  

4.2.5. Marknadsreaktion vid företagsförvärv beroende på betalningsmetod 

I tabell 11 presenteras resultat från eventstudie avseende förvärv betalade med kontanter 

kontra annan typ av betalning. I tabellen inkluderas genomsnittlig abnormal avkastning per 

dag under eventfönstret samt den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för hela 

eventfönstret. Vidare innehåller tabellen differensen för ACAR (-1;+1) mellan förvärv vilka 

betalats för kontant kontra förvärv vilka betalats på annat sätt.  

Tabell 11. Eventstudie vid uppdelning förvärv betalade med kontant samt förvärv betalade med annan 

betalningsmetod. 

 
***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå.  

Ur tabell 11 kan det utläsas att den genomsnittliga abnormala avkastningen för förvärv vilka 

betalats kontant uppgår till -0,26 procent dagen för eventet och är ej signifikant. Dagen efter 

eventet sker det en genomsnittlig abnormal avkastning vid kontanta förvärv som uppgår till 

1,76 procent och är signifikant på 1 procent. Över hela eventfönstret uppgår den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för förvärv betalade med kontanter till 

1,28 procent, vilket ej är signifikant. Tidigare studier har funnit att kontant betalning 

genererar en positiv abnormal avkastning (Conn et al., 2005; Arikan och Stulz, 2016). Ur 

tabell 11 kan även utläsas att den genomsnittliga abnormala avkastningen vid eventdagen, 

avseende annan typ av betalning, uppgår till 1,9 procent och är signifikant på 1 procent. Över 

hela eventfönstret uppgår den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen till 1,66 

procent vid förvärv där betalning är av annan typ än enbart kontanter använts. Detta är 

signifikant på 1 procent. Conn et al. (2005) finner positiv genomsnittlig kumulativ abnormal 

avkastning avseende förvärv vilka betalats på annat sätt än med enbart kontanter. Deras 

resultat visar en ACAR på 0,63 procent över tre dagar omkring eventet.  

Kontant Annan Differens t-test
AAR t-1 -0,0022 0,0004
AAR t0 -0,0026 0,0190***
AAR t+1 0,0176*** -0,0028
ACAR t-1 - t+1 0,0128 0,0166**  -0,0039**
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Vidare kan differensen i ACAR (-1;+1) mellan förvärv vilka betalats med kontanter kontra 

annan typ av betalning utläsas. Differensen uppgår till 0,39 procentenheter och är statistiskt 

signifikant på 5 procent. Resultatet innebär att vid förvärv vilka betalats med annan typ än 

endast kontanter erhålls en högre kumulativ abnormal avkastning. Resultatet är i likhet med 

Conn et al. (2005), vilka finner att avkastning för förvärv betalade med annan typ av betalning 

än endast kontanter uppgick till 0,63 procent medan förvärv betalade med enbart kontanter 

uppgick till 0,53 procent. Dessutom finner Goergen och Renneboog (2004) att företagsförvärv 

finansierade med enbart aktier genererar avsevärt bättre avkastning än förvärv som betalas 

enbart kontant. Resultatet skiljer sig däremot från andra studier (Abhyankar, Ho och Zhao, 

2005; Arikan och Stulz, 2016; Loughran och Vijh, 1997), vilka finner att förvärv betalade 

med enbart kontanter erhåller en högre abnormal avkastning.  

Resultaten från genomförda eventstudier genererar en indikation på att det, för svenska 

förvärvande bolag, finns faktorer som påverkar den abnormala avkastningen. Då 

eventstudierna endast kontroller för en variabel och ej tar hänsyn till att ytterligare variabler 

kan påverka resultatet genomförs multipla regressioner.  

4.3. Resultat av multipel linjär regression  
I tabell 12 presenteras de regressionsanalyser vilka genomförts för att besvara på studiens 

hypoteser. Modell 1 inkluderar alla observationer i studien, men ej variabeln betalningsmetod. 

Testvariabler som innefattas av modellen är dummyvariabel för röststarka aktier, 

dummyvariabel för utlandsförvärv och logaritmerat marknadsvärde. Vidare innehåller 

modellen de två kontrollvariablerna skuldsättning och lönsamhet samt fast effekt för år. 

Modell 2 inkluderar de observationer vilka innehåller information om betalningsmetod. I 

modell 2 inkluderas alla studiens variabler, vilket innebär att dummyvariabel för 

betalningsmetod lagts till.  
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Tabell 12. Resultat av regressionsmodellerna. 

 
I tabell 12 kan de ostandardiserade koefficienterna utläsas, samt koefficienternas standardavvikelser 

som är skrivna inom parentes. Vidare presenteras förklaringsgraden, antalet observationer och 

modellernas F-värde. ***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå. 

Modell 1, i tabell 12, visar den genomförda multipla regressionen för testvariablerna 

röststarka aktier, utlandsförvärv och logaritmerat marknadsvärde. Inkluderat i modellen är 

studiens totala antal observationer. Resultatet visar att riktningskoefficienten för variabeln 

avseende röststarka aktier är positiv, men ej signifikant.  Variabelns riktningskoefficient är ej 

heller signifikant i modell 2. Det innebär att studien förkastar hypotes 1, vilken menade till att 

företag vilka saknar röststarka aktier genererar en högre kumulativ abnormal avkastning än 

företag vilka innehar röststarka aktier. Studiens resultat är därför inte i linje med tidigare 

studier (Hossain 2014; Masulis, Wang och Xie, 2009). Vidare verkar det som att den rabatt på 

marknadsvärde för företag med röststarka aktier, vilken Claessen et al. (2002) finner, ej går 

att koppla till sämre prestation vid företagsförvärv. Cronqvist och Nilsson (2003) menar att 

vid förekomst av röststarka aktier finns det en agentkostnad gentemot gemene aktieägare. 

Givet studiens resultat verkar det som att marknaden inte tar hänsyn till denna agentkostnad 

när företag med röststarka aktier genomför förvärv. En förklaring kan vara att förekomsten av 

Modell 1 Modell 2
DummyAktie 0,003 -0,003

(0,007) (0,016)
DummyUtlandsförvärv 0,019*** 0,018

(0,007) (0,016)
MV (log)  -0,004** 0,001

(0,002) (0,004)
DummyBetalningsmetod 0,027

(0,018)
Wins.Lönsamhet  -0,074** -0,062

(0,037) (0,067)
Skuldsättning -0,009 -0,039

(0,025) (0,056)
Konstant - År Ja Ja

Antal obs. (n) 328 113

R2 0,056 0,064

Justerat R2 0,038 0,001
F-värde 3,176*** 1,022
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företag med röststarka aktier är vanlig i Sverige (La Porta, Lopez-De-Silanes och Shleifer, 

1999) och att det därmed redan är inprisat i företagets aktie.  

Variabeln för utlandsförvärv inkluderas både i modell 1 och 2. Riktningskoefficienten för 

variabeln för utlandsförvärv har en positiv riktning och är signifikant på en nivå om 1 procent 

i modell 1. Det innebär att det finns ett positivt samband mellan förvärv av utländska bolag 

och CAR. Således förkastas hypotes 2, vilken menade till att förvärv av inhemska bolag 

genererar högre abnormal avkastning än förvärv av utländska förvärvsobjekt. Resultatet är i ej 

det förväntade och är inte i linje med tidigare studier, då dessa funnit högre abnormal 

avkastning för inhemska förvärv än utländska förvärv (Conn et al., 2005; Moeller och 

Schlingemann, 2005). En förklaring till varför utlandsförvärv kan bemötas mer positivt av 

marknaden kan vara att den svenska marknaden uppskattar internationell diversifiering och 

potentiella synergieffekter som förväntas uppstå, i likhet med det som Kim och Jung (2016) 

lyfter upp.  

Det logaritmerade marknadsvärdets riktningskoefficient i modell 1 är negativ och statistiskt 

signifikant om en nivå på 1%. Det innebär att stora bolag har ett negativt samband med CAR. 

Hypotes 3, vilken innebar att små bolag genererar en högre abnormal avkastning än stora 

bolag, kan därför accepteras. Resultatet påvisar således en storlekseffekt, vilket ligger i linje 

med tidigare studier (Jansen, Sanning och Stuart, 2015; Moeller, Schlingemann och Stulz, 

2004). Dessa studier genomfördes på amerikanska och brittiska förvärvande företag och 

visade att större företag erhåller en lägre CAR vid annonsering av förvärv. Således visar 

studiens resultat att storlekseffekten även återfinns bland svenska förvärvare. Logaritmerat 

marknadsvärde inkluderas även i modell 2. Riktningskoefficienten är ej statistisk signifikant. 

Modellens förklaringsgrad är låg och är ej signifikant.  

Variabeln betalningsmetod inkluderas i modell 2, tabell 14. Variabeln har en förväntad positiv 

riktningskoefficient, dock ej på en acceptabel signifikansnivå. Resultatet innebär att studien 

inte kan acceptera hypotes 4, vilken menade till att förvärv betalade med kontanter erhåller 

högre CAR än förvärv betalade på annat sätt. Det innebär att studiens resultat inte finner ett 

signifikant samband mellan CAR och kontant betalning som tidigare studier funnit 

(Abhyankar, Ho och Zhao, 2005; Arikan och Stulz, 2016; Loughran och Vijh, 1997; Moeller 

och Schlingemann, 2005). 
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5. Konklusion  
I detta kapitel redogörs studiens slutsats, diskussions kring studiens tillförlitlighet och avslutningsvis 

diskuteras förslag till vidare forskning.  

5.1. Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att undersöka om det förekommer abnormal avkastning när 

svenska företag annonserar företagsförvärv. Vidare var syftet att undersöka hur den 

abnormala avkastningen påverkades av förekomsten av röststarka aktier och andra 

bakomliggande faktorer. Med ett urval om 328 förvärv genomförda av svenska bolag listade 

på svenska handelsplatser mellan åren 2015 och 2016 finner studien att det förekommer en 

abnormal avkastning på 1,32 procent vid annonsering av förvärv. Det innebär att marknaden 

reagerar vid ny information, vilket är i linje med Fama (1970). 

I denna studie har vi dokumenterat en signifikant differens mellan avkastning vid annonsering 

av förvärv för bolag utan röststarka aktier och för bolag med röststarka aktier. Dock kunde 

inte fynden från eventstudien stärkas i den multipla linjära regressionsanalysen då en 

statistiskt signifikant effekt inte kunde observeras. Det innebär att studien inte kan finna det 

negativa samband mellan CAR och företag med röststarka aktier som Masulis, Wang och Xie 

(2009) och Hossain (2014) funnit. Då förekomsten av röststarka aktier är vanlig i Sverige (La 

Porta, Lopez-De-Silanes och Shleifer, 1999) kan en förklaring vara att agentkostnaden 

kopplad till denna bolagsstyrning (Hossain 2014; Masulis, Wang och Xie, 2009; Claessens et 

al., 2002) redan är inprisad i företaget och därför ej återspeglas i marknadsreaktionen vid 

annonsering av förvärv. 

Hypotes 2, att förvärv av inhemska förvärvsobjekt genererar högre abnormal än förvärv av 

utländska förvärvsobjekt förkastas. Indikationen från genomförd eventstudie stärktes av 

genomförd regressionsanalys där riktningskoefficienten för utländska förvärvsobjekt har en 

positiv signifikant riktning. Detta resultat är förvånande då tidigare forskning funnit att 

förvärv av inhemska förvärvsobjekt generellt genererar högre abnormal avkastning (Conn et 

al., 2005; Moeller och Schlingemann, 2005). Baserat på studiens resultat verkar marknaden ej 

reagera på de problem som är kopplade till informationsasymmetri vid utlandsförvärv 

(Moeller och Schlingemann, 2005). En förklaring till resultatet kan vara att förväntningar om 

framtida synergieffekter skall uppstå som följd av att varumärket sprids (Kim och Jung, 

2016).  



32	
 

Resultat för storleksvariabeln var i riktning med förväntan. Eventstudien indikerade att små 

bolag genererar högre abnormal avkastning vid förvärv, något som stärktes av 

regressionsanalysen. Därmed accepteras hypotes 3. Storlekseffekten, vilken påfunnits i 

Storbritannien och USA (Jansen, Sanning och Stuart, 2015; Moeller, Schlingemann och Stulz, 

2004), verkar således även gälla vid förvärv genomförda av svenska bolag. Resultatet 

indikerar att hybris, som ofta kopplas till större bolag (Jansen, Sanning och Stuart, 2015; 

Moeller, Schlingemann och Stulz, 2004), även är närvarande i stora svenska bolag. 

Hypotesen att förvärv som betalas med kontanta medel erhåller en högre abnormal avkastning 

än förvärv betalade på annat sätt förkastas. Utförd eventstudie fann en signifikant skillnad 

mellan kontant betalning och betalning på annat sätt, där kontant betalning genererade lägre 

abnormal avkastning. Variabeln betalning inkluderades sedan i regressionsanalysen. Där 

kunde ej någon signifikant riktningskoefficient observeras. Studiens resultat innebär således 

att vi inte kan finna ett signifikant positiv samband mellan CAR och kontant betalning som 

tidigare forskning funnit (Abhyankar, Ho och Zhao, 2015; Arikan och Stulz, 2016; Loughran 

och Vijh, 1997; Moeller och Schlingemann, 2005). Studiens resultat innebär att vi inte kan 

finna någon signaleringseffekt av att betala med enbart kontanter. Denna signaleringseffekt är 

kopplad till att bolag som är undervärderade tenderar att betala med kontanter, detta då de 

förväntar sig en framtida värdeökning (Rappaport och Sirower, 1999). En förklaring till att 

studien ej finner ett samband mellan CAR och kontant betalning kan vara att marknaden oroar 

sig för ökad likviditetsrisk och obalanserad kapitalstruktur (Kusewitt, 1985) som kan uppstå 

när betalning sker kontant.  

Studien har visat att företagsförvärv genomförda av svenska publika bolag har en 

värdeskapande effekt under en tredagarsperiod omkring annonsering av förvärv. Vidare finner 

studien att det finns skillnader i abnormal avkastning för grupper av förvärv beroende på 

förvärvarens, förvärvsobjektets och transaktionens karaktärsdrag. Studien bidrar genom att 

uppmärksamma att storlekseffekten förekommer i Sverige samt att 

gränsöverskridandeeffekten inte förekommer. 

5.2. Studiens tillförlitlighet  
En studies tillförlitlighet bygger på dess reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att en 

studie ska vara utförd på ett sådant sätt att resultatet ska vara samma om man genomför det 

vid upprepande tillfällen. Det innebär att andra ska kunna nå samma resultat vilket vi erhållit 

om de genomför test på samma data. Studien har löpande redogjort för tillvägagångssätt och 
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vilka val och avgränsningar som gjorts. Genom att förklara studiens upplägg och val 

möjliggör vi för andra att replikera studien. 

  

Validitet är ett annat mått på en studies tillförlitlighet. Med validitet menas att det inte sker 

systematiska fel och att det som avses mätas faktiskt mäts. Studiens syfte är att undersöka 

abnormal avkastning vid företagsförvärv på den svenska marknaden, givet olika förhållanden 

gällande antingen förvärvade bolag, förvärvsobjektet eller transaktionen. Vi har, likt tidigare 

studier, använt oss av eventstudiemetodiken för att därav kunna mäta den abnormala 

avkastningen under ett specificerat eventfönster. Den metod som använts för beräkning av 

abnormal avkastning är välgrundad i tidigare forskning (MacKinlay, 1997). 

5.3. Framtida forskning   
Denna studie har undersökt den abnormala avkastningen vid annonsering av företagsförvärv i 

Sverige givet förekomsten av röststarka aktier samt hur abnormal avkastningen skiljer sig vid 

utlandsförvärv, storleken hos förvärvaren och med betalningsmetoden. I framtida forskning 

skulle det vara intressant med en mer omfattande studie där 

minoritetsexproprieringsproblemet undersöks mer noggrant. Detta skulle kunna göras genom 

att inte bara titta på redskapet som använts för att låta majoritetsägare expropriera värde från 

minoritetsägare (röststarka aktier) utan att även kolla på divergensen mellan rösträtt och rätt 

till kassaflöde för majoritetsägaren. På så vis skulle bolagen kunna klassificeras ytterligare 

och därmed tillåta en mer djupgående analys, som tordes ge mer möjlighet för slutsatser än 

vad denna översiktliga studie har gjort.   

Vidare har studien undersökt ett eventfönster om tre dagar omkring annonsering av 

företagsförvärv. Ett alternativ till framtida forskning är att utöka eventfönstret för att 

undersöka långsiktiga skillnader i abnormal avkastning mellan presenterade subpopulationer. 

Det kan tänkas vara intressant att behålla studiens samtliga testvariabler i en sådan studie.  
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