
 

  



 

Sammanfattning   

Denna studie undersöker hur ett tillkännagivande om ett företagsförvärv påverkar det köpande 

bolagets avkastning på den svenska aktiemarknaden. För att mäta avvikelseavkastningen på 

dagen för tillkännagivandet används en klassisk eventstudie. Studien innehåller 86 

observationer där hälften av förvärven sker inom Sverige och hälften sker utanför Sveriges 

gränser. Resultaten för inhemska och internationella köp jämförs för att se om det finns någon 

skillnad mellan båda förvärvstyperna. En multivariat analys genomförs för att undersöka 

förklaringsgraden på avvikelseavkastningen.    
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Inledning    
1.1 Bakgrund och problematisering   
Anpassning till en dynamisk marknad är en viktig del i ett företags strategi och kan handla om 

att expandera, att minska eller att förändra sin verksamhet. För att snabbt agera i dagens 

affärsmiljö krävs det andra möjligheter än att enbart växa internt inom företaget. Fusioner och 

förvärv är två förekommande strategier för att expandera bolagets verksamhet. Dessa kan 

klassificeras tillsammans men skiljer sig åt eftersom en fusion är en sammanslagning då två 

företag bildar ett nytt företag och ett förvärv istället syftar på att ett bolag köper ett annat bolag 

och därmed övertar ägandet i det andra bolaget. Detta sker ofta genom att det förvärvande 

bolaget köper merparten av aktiekapitalet i det andra bolaget. Ett beslut om förvärv grundas på 

att ledningen i bolaget som vi kan kalla bolag A anser att förvärvet kommer leda till en 

värdeökning i bolag A, oftast får bolaget betala en köpeskilling som överstiger värdet av bolag 

B, vilket är bolaget som förvärvas. Brealey, Myers och Allen (2011) beskriver detta som den 

premie köparen betalar för värde som bara kan skapas av bolag A och bolag B tillsammans. En 

fusion eller förvärv skapar bara värde om bolag A och bolag B är värda mer tillsammans än vad 

var och ett av bolagen är för sig. Den förväntade värdeökningen består av så kallade synergier 

vilket kan vara ökad effektivitet, skalfördelar, kostnadsminskning med mera.    

Företagsförvärven är ett flexibelt tillvägagångsätt för bolag att expandera sin verksamhet vilket 

märks på marknaden då allt från mindre bolag, listade på mindre aktielistor, förvärvar samtidigt 

som de största, noterade på de största listorna, också förvärvar, inte minst är detta aktuellt på 

den svenska marknaden. Under 2016 finns exempelvis förvärv i allt från den mindre klassen 

där Mangold AB, listade på First North, förvärvar Invest Kapitalförvaltning i Syd AB för en 

köpeskilling värd cirka nio miljoner kronor eller Maxkompetens Sverige AB, även listade på 

First North, förvärvar Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB för en 

köpeskilling värd cirka fyra miljoner kronor till de större aktörerna där exempelvis Castellum 

förvärvade Norrporten för drygt 13 miljarder kronor eller Trelleborg som under   

2016 förvärvade CGS holding för cirka 11 miljarder kronor. Båda bolagen är noterade på 

Stockholmsbörsens large cap-lista.    

I dagens globaliserade marknadsklimat är det vanligt att företag söker sig utanför det egna 

landets gränser för nya affärsmöjligheter, produktionsalternativ med mera. Det kan handla om 

förvärv i närliggande länder som när TeliaSonera förvärvade Tele 2 Norge för drygt 4,5 

miljarder kronor, förvärv i andra delar av Europa som när Hoist Finance AB förvärvade 
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Compello Holdings Ltd från Storbritannien för ett värde av 1,5 miljarder kronor eller när ett 

företag söker sig till andra världsdelar vilket Net Insight AB gjorde vid sitt förvärv av det 

amerikanska bolaget Vizual inc. för ett värde av cirka 120 miljoner kronor.    

För börsnoterade bolag är fusioner och förvärv intressanta händelser för såväl investerare som 

andra intressenter eftersom det påverkar bolagets värde. Detta är ett intressant område för 

forskning och det finns gott om tidigare studier. En effekt som uppstår i samband med att 

företag lämnar ett pressmeddelande angående ett planerat förvärv är att det ofta påverkar 

bolagens aktiekurser mer än normalt. Bevis från tidigare studier visar att aktieägare i 

målföretaget reagerar på bud från andra företag. Dodd och Ruback (1977) visar i sin studie att 

aktieägare i ett budande företag erhåller en signifikant positiv avkastning om budet accepteras 

och aktieägare i det bolag som erhåller ett anbud erhåller en positiv signifikant avkastning 

oavsett om budet avvisas eller accepteras. I denna studie kommer dock enbart det köpande 

företagets avkastning undersökas.    

Hudgins och Seifert (1996) har i sin studie undersökt värdeeffekten för amerikanska bolag som 

förvärvar bolag utanför USA och även avvikelseavkastningen1 för amerikanska bolag som blir 

förvärvade av utländska bolag. Resultatet visar att aktieägarna hos det förvärvande bolaget inte 

erhåller någon signifikant avvikelseavkastning, varken positiv eller negativ. De gör även en 

jämförelse för avvikelseavkastningen med förvärv där både köpare och säljare är amerikanska 

bolag. Resultatet från jämförelsen visar inte på någon signifikant skillnad på 

avvikelseavkastningen beroende på om förvärven sker inom eller överskrider landets gränser. 

En liknande studie har Black (2015) genomfört på den kinesiska marknaden där resultatet 

skiljer sig från Hudgins och Seiferts (1996) studie. Aktieägarna i bolaget som förvärvar 

inhemskt erhåller en signifikant positiv avkastning. Aktieägarna i bolaget som förvärvar utanför 

landets gränser erhåller inte någon signifikant avkastning. Skillnaden mellan dessa två grupper 

är statistiskt signifikant. Enligt Black (2015) är det möjligt för bolag att generera värde för 

aktieägarna genom att förvärva utländska bolag. Detta sker dock på lång sikt och bolagets 

storlek är avgörande.   

Förvärvsaktiviteten och aktieägarstrukturen på den svenska marknaden de senaste åren och 

dagens globaliserade affärsklimat gör den till en intressant marknad att undersöka, både för 

företag som väljer att förvärva inom Sverige och för företagen som söker sig utanför landets 

                                                 
1 Avvikelseavkastningen beräknas genom att subtrahera den förväntade avkastningen från den faktiska 

avkastningen som har ägt rum. Formeln för att beräkna avvikelseavkastningen återfinns i det tredje avsnittet.   
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gränser, alltifrån Sveriges grannländer till länder på andra kontinenter. Studien kommer 

undersöka avvikelseavkastningen vid företagsförvärv då ett svenskt bolag agerar köpare och ett 

utländskt bolag förvärvas. Resultatet kommer jämföras med inhemska förvärv i Sverige. För 

att mäta avvikelseavkastningen vid tillkännagivandet används en klassisk eventstudie. Studien 

kommer även undersöka skillnader mellan olika relativa storlekar, betalningsmedel och 

geografiska platser.    

1.2 Syfte   
Syftet med denna studie är att undersöka om det förekommer en avvikelseavkastning vid 

tillkännagivandet av företagsförvärv där ett svenskt noterat bolag är köpare och jämföra förvärv 

inom Sverige mot förvärv utomlands samt hur faktorerna geografisk närhet, relativ storlek och 

finansieringsalternativ påverkar avvikelseavkastningen.  

1.3 Avgränsningar   
Studien undersöker avvikelseavkastningen på den svenska aktiemarknaden, de noterade 

aktiebolagen är listade på Stockholmsbörsen och First North. De tillkännagivanden som 

behandlas i studien återfinns mellan åren 2014 till 2016.    
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2. Teori   
2.1 Avvikelseavkastning   
Fusioner och företagsförvärv är ett område där det finns gott om forskning då det är ett vanligt 

förekommande fenomen och en viktig del i bolagens strategi. Dodd och Ruback (1977) utförde 

en av de tidigare studierna som har använt dagen för det första tillkännagivandet av ett 

företagsförvärv som eventdagen till skillnad från äldre studier som istället har använt sig av den 

dag då förvärvet genomfördes. Problemet med att inte undersöka datumet för tillkännagivandet 

är att det inte går att avgöra om avkastningen som sker innan genomförandet av förvärvet beror 

på marknadens reaktion på det kommande förvärvet eller om det är det tidigare resultatet från 

företagets verksamhet. Studien visar att aktieägare hos köparen som lyckas med förvärvet 

erhåller en positiv signifikant avvikelseavkastning. För aktieägare i bolagen som erhåller 

anbudet visar studien en positiv signifikant avvikelseavkastning för både misslyckade och 

lyckade anbud. För företag med misslyckade bud finner de varken någon positiv eller negativ 

avvikelseavkastning. Hackbarth och Morellec (2008) undersökte 1086 förvärv som ägde rum 

bland offentligt handlade aktiebolag på den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1985 och 

2002. Deras empiriska resultat påvisar en låg eller negativ avvikelseavkastning för det köpande 

bolaget.   

Att målföretagets aktieägare upplever en signifikant positiv avvikelseavkastning har 

dokumenterats i flera studier. Samtidigt är effekten på köparens aktiekurs inte lika självklar 

som för målföretaget. I genomsnitt erhåller köparens aktieägare en avvikelseavkastning kring 

noll, dock är variationen stor. Fuller, Netter och Stegemoller (2002) nämner några olika 

förklaringar till variationen, exempelvis att avkastningen som äger rum kring tillkännagivandet 

av ett förvärv inte helt kan hänföras till effekten av det framtida förvärvet. Kursrörelserna kring 

tillkännagivandet kan potentiellt påverkas av investerarnas bedömning av bolagets nuvarande 

verksamhet snarare än värdet på förvärvet. Deras studie består av företag som genomfört minst 

fem förvärv under en treårsperiod mellan 1990 och 2000. Resultatet från studien visar att 

förvärv av publika bolag leder till en signifikant negativ avvikelseavkastning och förvärv av 

privata bolag leder till en positiv signifikant avkastning.   

Hannan och Wolken (1989) finner i linje med andra studier att aktieägare i det köpande bolaget 

upplever statistiskt signifikanta förluster, detta visar på en värdeförflyttning från det köpande 

bolagets aktieägare till aktieägarna i målföretaget. Hannan och Wolken testar även hypotesen 

som säger att förvärv inom den finansiella sektorn inte leder till en sammanlagd värdeökning 
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men finner inga empiriska bevis för att kunna förkasta hypotesen. Två andra forskare som 

undersöker företagsförvärv inom den finansiella sektorn är Hudgins och Seifert.    

H1: Det finns en negativ avvikelseavkastning i samband med tillkännagivandet av ett 
företagsförvärv.   

 

2.2. Internationella förvärv   
Till skillnad från Hannan och Wolken (1989) undersöker Hudgins och Seifert (1996) 

internationella förvärv där amerikanska bolag förvärvar utländska bolag. Resultatet visar inte 

på någon signifikant avvikelseavkastning hos det köpande företaget, varken positiv eller 

negativ. Detta resultat jämförs sedan med förvärv där amerikanska bolag förvärvar inhemskt 

och visar att det inte finns någon signifikant skillnad på avvikelseavkastningen oavsett om 

bolaget förvärvar inhemskt eller utomlands. Även här är resultatet i linje med tidigare studier 

gällande en konkurrenskraftig finansiell sektor där det är målföretagets aktieägare som får ta 

del av värdeökningen i samband med tillkännagivandet av förvärvet.    

Black (2015) har undersökt inhemska och utländska förvärv på den kinesiska marknaden och 

finner till skillnad från Hudgins och Seifert (1996) en skillnad mellan inhemska och utländska 

förvärv. Inhemska förvärv leder till en signifikant positiv avvikelseavkastning på 2,76 procent 

vid tillkännagivandet samtidigt som utländska förvärv inte visar på en signifikant 

avvikelseavkastning, varken positiv eller negativ. Skillnaden mellan utländska och inhemska 

förvärv är statistisk signifikant på 3,34 procent. Resultaten indikerar att utländska förvärv kan 

generera värde för aktieägarna men att det endast kan ske på lång sikt och att bolagets storlek 

är avgörande. Blacks (2015) studie visar liknande resultat som Moeller och Schlingemanns   

(2005) studie på amerikanska bolag som visar en signifikant skillnad för avvikelseavkastningen 

vid tillkännagivandet där avkastningen för utländska förvärv är cirka  

en procent lägre än avkastningen för inhemska förvärv.    

På den europeiska marknaden har Campa och Hernando (2004) studerat   

avvikelseavkastningen kring tillkännagivandet av företagsförvärv bland medlemsländer i den 

Europeiska Unionen mellan åren 1998 till 2000. Majoriteten av värdeökningen tillfaller 

aktieägarna i målföretagen, i de flesta av fallen erhåller aktieägarna i det köpande bolaget en 

negativ avvikelseavkastning. Det intressanta med denna studie är att det värde som skapas är 

signifikant lägre när förvärvet sker mellan bolag från två olika geografiska platser inom den 

Europeiska Unionen. Det förklaras främst av kulturella, juridiska och transaktionshinder som 

minskar de framtida förväntade kassaflödena som i slutändan påverkar aktieägarnas avkastning.    
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Lowinski, Schiereck och Thomas (2004) undersökte internationella företagsförvärv som 

schweiziska bolag genomförde mellan åren 1990 och 2001. De kunde inte finna någon 

signifikant skillnad mellan internationella och inhemska förvärv. Resultatet kan jämföras med 

Hudgins och Seiferts (1996) resultat men skiljer sig samtidigt från nyare studier som visar en 

signifikant skillnad. (Moeller och Schlingemann, 2005; Black, 2015). Lowinski, Schiereck och 

Thomas (2004) förklarar resultat med den höga integrationen i Europa. Över hälften av de 

undersökta förvärven skedde inom Europa vilket styrker relationen mellan Schweiz och 

Europeiska Unionen.    

Sverige kan också ses som högt integrerat med den Europeiska Unionen och det förväntas att 

denna studie visar på liknande resultat som majoriteten av tidigare studier på området, inte 

minst de som utfördes på förvärv i Europa. Tidigare studier visar konfliktande resultat vilket 

kan förklaras av att en del av studierna sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden och andra studier 

är genomförda under de senaste åren. En annan viktig faktor som påverkar studiernas resultat 

är vilken marknad som studien undersöker. De tidigare studierna undersöker marknader ibland 

annat Europa, Nordamerika och Kina vilket delvis kan förklara konfliktande resultat. Trots att 

studier på senare tid visar en signifikant skillnad mellan inhemska och internationella förvärv 

tror jag att resultat kommer likna Lowinski, Schiereck och Thomas (2004) studie mer än Blacks 

(2015) studie då den senare är baserat på empiriska resultat från den kinesiska marknaden. Min 

hypotes är det inte finns en signifikant skillnad mellan inhemska och utländska förvärv för 

förvärvande bolag på den svenska aktiemarknaden. Dock förväntas resultatet visa att det finns 

en skillnad beroende på geografisk närhet mellan det köpande bolaget och målföretaget. Ju 

mindre det geografiska avståndet är desto större är värdet som skapas genom förvärvet. Detta 

baseras på Campa och Hernandos (2004) resultat.    

H2: Det finns skillnad mellan inhemska och internationella företagsförvärv.   

H3: Ett mindre geografiskt avstånd mellan det köpande bolaget och målföretaget leder till ett 
bättre värdeskapande.   

 

 

2.3 Relativ storlek   
Storleken på förvärvande bolag kan variera kraftigt, inte minst på den svenska marknaden. 

Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) har i en omfattande studie undersökt över 12 000 

företagsförvärv mellan åren 1980 och 2001. De undersökte vilken roll storleken på det köpande 

bolaget har på avvikelseavkastningen. Studiens resultat visar att mindre bolag har en högre 
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signifikant avvikelseavkastning vid tillkännagivandet än vad större bolag har. De mindre 

bolagen har en genomsnittlig avvikelseavkastning som är 2,24 procentenheter större än vad de 

större bolagen har. Den största skillnaden finns vid förvärv av publika bolag. Där har mindre 

bolag en signifikant positiv avvikelseavkastning när betalning sker med kontanter och de större 

bolagens aktieägare upplever en signifikant värdeminskning oavsett betalningssätt för 

förvärvet. Deras förklaring till skillnaden mellan mindre och större bolags avvikelseavkastning 

är att de större bolagen får betala en högre premie för förvärven. En annan faktor som har 

betydelse för avvikelseavkastningen är relativ storlek mellan det köpande och målföretaget.   

Asquith, Bruner och Mullins (1983) undersökte hur aktieägarnas värdeförändring i det köpande 

bolaget och studiens resultat visar en positiv signifikant avvikelseavkastning kring 

tillkännagivandet. En regressionsanalys utfördes och visar att det finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan den kumulativa avvikelseavkastningen hos det köpande bolaget och den 

relativa storleken mellan bolagen. Avvikelseavkastningen där målföretaget motsvarar hälften 

av det köpande bolagets storlek producerar en ackumulerad avvikelseavkastning som är 1,8 

procent större än när målföretaget motsvarar en tiondel av det budande bolaget. 

Förväntningarna på min studie, baserat på Asquith, Bruner och Mullins (1983) resultat, är att 

avvikelseavkastningen är positivt korrelerad med den relativa storleken mellan det köpande 

bolaget och målföretaget.    

H4: Ju större den relativa storleken är mellan det köpande bolaget och värdet på förvärvet desto 
högre avvikelseavkastning.    

 

2.4 Finansieringsmetod   
Finansieringsmetoden för förvärvet kan ske på flera olika sätt. Exempelvis kan ett företag 

finansiera förvärven med kontanta medel eller med aktier och det förekommer även blandningar 

av de båda alternativen. Hur de olika finansieringsalternativen påverkar avkastningen hos det 

köpande bolagets aktieägare är något som Chang och Suk (1998) undersökte i sin studie. Deras 

resultat visar att förvärv som finansieras med aktier leder till en positiv avvikelseavkastning på 

1,48 procent hos det köpande bolaget samtidigt som finns det en negativ avvikelseavkastning 

på -0,5 procent för bud bestående av kontanta medel kring tillkännagivandet av förvärvet. 

Chang och Suk (1998) visar dock att det finns en skillnad på avvikelseavkastningen vid 

förvärven som betalas med aktier beroende på om det är köparen eller målföretaget som initierar 

affärens genomförande. I de fall köparen initierar avslutet erhåller köparens aktieägare en 

signifikant positiv avvikelseavkastning och i de fall då målföretaget initierar avslutet erhåller 
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köparens aktieägare en negativ avvikelseavkastning som inte är signifikant olik den vid förvärv 

som betalas med kontanta medel.    

Fuller, Netter och Stegemoller (2002) visar i sin studie att förvärv av publika bolag som 

finansieras med kontanta medel eller en kombination av aktier och kontanta medel inte leder 

till någon signifikant avvikelseavkastning, däremot leder finansiering med endast aktier till en 

signifikant negativ avvikelseavkastning. För förvärv av privata bolag och dotterbolag finner de 

en signifikant positiv avvikelseavkastning oavsett finansieringsmetod. Den relativa storleken 

vid publika förvärv är positivt korrelerad med avvikelseavkastningen vid finansiering med 

kontanta medel och negativt korrelerad vid finansiering med aktier. Vid förvärv av privata 

bolag är förhållandet mellan relativ storlek och avvikelseavkastningen positivt oavsett vilken 

finansieringsmetod som används.  

Likt de flesta andra studier på området finner Travlos (1987) en signifikant negativ 

avvikelseavkastning vid tillkännagivandet. Dock visar resultatet att företag som finansierar 

förvärvet med kontanta medel får en avkastning som inte avviker från det normala. Skillnaden 

mellan kontant finansiering och finansiering med aktier är statistiskt signifikant. Resultatet kan 

jämföras med senare studier som visar motsatsen där en positiv avvikelseavkastning 

förekommer vid betalning med aktier. (Chang och Suk, 1998)  

H5: Förvärv som finansieras med aktier leder inte till en högre avvikelseavkastning än förvärv 
som finansieras med kontanta medel.    
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3. Metod   
Avvikelseavkastningen som används i denna studie definieras som skillnaden mellan den 

faktiska och den förväntade avkastningen. Den relativa storleken på förvärvet är alltså hur 

storleken på förvärvet, alltså värdet av affären, förhåller sig till det budande bolagets 

marknadsvärde inför tillkännagivandet av förvärvet. Marknadsvärdet är antal utestående aktier 

multiplicerat med aktiepriset.    

3.1 Datainsamling   
För att få en komplett översikt på alla företagsförvärv för svenska bolag använde jag mig av 

databasen Zephyr som samlar information kring förvärv. Den viktiga information för mig var 

vilket det förvärvande bolaget är, vilket datum tillkännagivandet sker, vilket land det uppköpta 

bolaget kommer ifrån och värdet på affären eller köpeskillingen.    

Urvalet består av köpande bolag som är noterade på Stockholmsbörsen eller First North. 

Samtliga förvärv har ett offentligt publicerat värde på affären. Jag använder även nationaliteten 

på det förvärvade bolaget samt vilket datum förvärvet tillkännagavs.  

Studien innefattar både företagsförvärv där ett bolag förvärvar 100 procent av ett annat bolag 

men även förvärv där en mindre andel av bolaget förvärvas samt förvärv där det förvärvande 

bolaget redan äger en del av målbolaget men förvärvar ytterligare andelar. Historiska 

aktiekurser är hämtade från databasen Eikon och är kompletterat med data från Nasdaqs 

hemsida. Bolagens marknadsvärde är hämtat från Avanzas hemsida och är från det år då 

tillkännagivandet av företagsförvärvet genomfördes. Ytterligare information om vilket 

finansieringsalternativ som användes är hämtat från databasen Zephyr.    

Bearbetningen av data gjordes genom att trimma bort några av de ursprungliga observationerna 

vars avvikelseavkastning översteg 15 procent, räknat i absoluta värden. Detta med anledning 

att minska spridningen i värden och öka signifikansen i testerna. Samtidigt kan detta vara ett 

problem då urvalet blir mindre oberoende med trimning, för att minimera risken för detta är 

trimningen gjord med försiktighet för att bibehålla det slumpmässiga i urvalet och få en minimal 

påverkan på resultatet. De värden som valdes bort är helt uteslutna från studien.  

Trimningen genomfördes efter att aktiedata inhämtats men innan någon eventstudie utfördes. 

Då antalet observationer är tillräckligt många görs ett antagande att observationerna är 

normalfördelade.   
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3.2 Eventstudie   
För att beräkna avvikelseavkastningen kring ett tillkännagivande om ett företagsförvärv 

används en klassisk eventstudie. En eventstudie undersöker hur ett företags aktiekurs beter sig 

kring en företagshändelse, alltså hur aktieägarnas värde påverkas av en specifik händelse där 

företaget är involverat. I detta fall är det som tidigare nämnts ett tillkännagivande av ett 

företagsförvärv som är själva företagshändelsen. Oftast är det när det köpande bolaget lämnar 

ett pressmeddelande med information om övertagandet av ägarskap av ett annat bolag. Metoden 

baseras på strukturen som återfinns i MacKinlays (1997) artikel. Det är relevant att undersöka 

ett eventfönster som är större än enbart händelsen som är i fokus, i det här fallet ett fönster som 

är större än dagen för tillkännagivandet. Jag kommer undersöka ett eventfönster med storleken 

fem dagar före händelsen och fem dagar efter händelsen, där eventdagen anges som dag 0. Den 

förväntade avkastningen beräknas under en period bestående av 120 handelsdagar där den sista 

dagen är dagen innan eventfönstret börjar. Urvalet består av 86 tillkännagivanden om 

företagsförvärv mellan åren 2014 och 2016. 43 av förvärven sker inom Sverige och de 

resterande 43 är internationella företagsförvärv. Om ett bolag har både A- och B-aktier kommer 

jag att använda mig av bolagets B-aktier då dessa i de flesta fallen är mest omsatta på börserna.    

Om ett företag har genomfört fler än ett tillkännagivande, angående ett framtida 

företagsförvärv, inom samma eventfönster exkluderas dessa från urvalet. Anledningen till detta 

är att två tillkännagivanden i samma eventfönster kan bli missvisande.   

Avvikelseavkastningen definieras som den faktiska avkastningen under eventfönstret minus 

den normala avkastningen, det vill säga hur bolagets aktiekurs påverkas räknat i procent. Den 

normala avkastningen definieras som den förväntade avkastningen om händelsen inte skulle 

äga rum. Formeln för att beräkna avvikelseavkastningen är formel nummer ett från MacKinlays 

(1997) artikel och ser ut som följande:  

   𝐴𝑅𝑖𝜏 = 𝑅𝑖𝜏 − 𝐸(𝑅𝑖𝜏|𝑋𝜏)    (1)  

   
Där 𝐴𝑅𝑖𝜏 står för avvikelseavkastning för aktie i vid dag τ, 𝑅𝑖𝜏 är den faktiska avkastningen för 

aktie i vid dag τ och 𝐸(𝑅𝑖𝜏|𝑋𝜏) är den förväntade avkastningen som baseras på bolagets tidigare 

avkastning och marknadsavkastningen inför eventfönstret.    

Den genomsnittliga avvikelseavkastningen beräknas genom att addera samtliga observationers 

avvikelseavkastning och dividera summan med antalet observationer.  
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 𝐴𝑅𝜏̅̅ ̅̅ ̅ =  
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝜏𝑁

𝑖=1                        (2) 

 

   

Modellen som används i den här eventstudien är marknadsmodellen vilken är en modell som 

använder sambandet mellan en akties avkastning med marknadens avkastning. Fördelen med 

att använda marknadsmodellen är att den förväntade avkastningen även påverkas av 

marknadsavkastningen under eventfönstret till skillnad från den konstanta 

medelvärdesmodellen. Den modellen använder medelvärdet av företagets faktiska avkastning 

under de 120 dagarna före eventfönstret och tar alltså inte hänsyn till om marknadsavkastningen 

under eventfönstret skulle röra sig onormalt mycket. Exempelvis om börserna skulle falla 

plötsligt under själva eventfönstret skulle det förmodligen leda till att bolagets aktie också faller 

i värde. För en aktie ger marknadsmodellen följande uttryck:   

 𝑅𝑖𝜏 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝜏 + 𝜀𝑖𝜏      

 𝐸(𝜀𝑖𝜏 = 0)     (3)    

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖𝜏) = 𝜎𝜏2  

   
Där Rit är aktiens avkastning för bolag i och period t, Rmt är marknadens avkastning för period 

t och där εit är en felterm. Den förväntade feltermen är lika med noll.   

   

Marknadsavkastningen bör baseras på breda index. Därför kommer jag att använda   

Stockholmsbörsens index OMXSPI för bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen och First 

North All-Share SEK för bolagen som är noterade på First North. För att beräkna den normala 

avkastningen för ett bolag behöver vi veta företagets alfa- och betavärden för perioden innan 

eventfönstret, det är alltså de 120 handelsdagarna innan den första dagen i eventfönstret. Den 

linjära funktionen är sambandet mellan ett företags dagliga avkastning och marknadens 

avkastning på den marknaden som bolaget är noterat på.    

Avvikelseavkastningen kommer att beräknas för varje enskild dag i eventfönstret för samtliga 

observationer, avvikelseavkastningen förkortas som AR. Medelvärdet på 

avvikelseavkastningen kommer också att beräknas för samtliga dagar där dag 0 och 1 är de 

dagar som är mest relevant att studera. För varje företag kommer jag att beräkna variansen på 

avvikelseavkastningen. Den genomsnittliga avvikelseavkastningen förkortas som AAR. För att 
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lättare kunna illustrera resultatet under eventfönstret kommer jag att beräkna den ackumulerade 

genomsnittliga avvikelseavkastningen, den förkortas som CAR eller CAAR.   

Signifikansen testas för ett ensidigt test och ett antagande om normalfördelning görs. Testets 

signifikans beräknas genom att dividera den genomsnittliga avvikelseavkastningen med roten 

av variansen av den genomsnittliga avvikelseavkastningen. Signifikansen beräknas för en dag 

och illustreras i ekvation 5. Variansen för den genomsnittliga avvikelseavkastningen beräknas 

genom att addera samtliga observationers varianser och dividera med antalet observationer och 

illustreras i ekvation 4.   

  𝑉𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) =
1

𝑁
∑ 𝜎𝜀

2𝑁
𝑖=1    (4) 

 

    

𝐴𝑅̅̅ ̅̅ /𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅ )1/2   (5)  
 

I denna undersöknings olika eventstudier genomförs ett t-test för att avgöra om den avkastning 

som det köpande bolagets aktieägare erhåller avviker från aktiens förväntade avkastning vid 

tillkännagivandet av ett företagsförvärv. När modellen appliceras på samtliga observationer 

kommer t-testet att visa om det förekommer en avvikelseavkastning vid ett tillkännagivande av 

ett företagsförvärv.   

När observationerna har delats upp i två grupper, baserat på om förvärvet är inhemskt eller sker 

utanför det köpande bolagets landsgränser, kommer respektive grupps t-värde visa om det finns 

en signifikant avvikelseavkastning samt om det finns någon signifikant skillnad mellan 

inhemska och internationella förvärv. Om en grupp av observationer visar på en signifikant 

avvikelseavkastning och den andra gruppen inte visar någon signifikant avvikelseavkastning 

finns det indikationer på en signifikant skillnad mellan dessa grupper.   

På liknande sätt kommer detta t-test att appliceras på för att undersöka om det finns någon 

skillnad i avvikelseavkastning där observationerna delas upp baserat på egenskaper som 

geografiskt avstånd mellan målföretag och köpande bolag, den relativa storleken mellan 

målföretaget och det köpande bolaget samt vilken finansieringsmetod som används vid 

förvärvet. De olika grupperna för geografiskt avstånd är inom norden och utanför norden samt 

inom Europa och utanför Europa. Antalet observationer är 32 inom norden och 11 utanför 

norden. 35 observationer är inom Europa och 8 är utanför Europa.  
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Grupperna som är uppdelade efter den relativa storleken är uppdelade så att den ena gruppen 

har en relativ storlek som är mindre än 0,09 och den andra gruppen har en relativ storlek som 

är lika med eller större än 0,09. Antalet observationer i grupperna är 54 respektive 32. Att 

gränsen för de olika grupperna dras vid 0,09 är delvis baserat på tidigare studier som använder 

en gräns kring 10 procent och delvis för att antalet observationer i de båda grupperna ska vara 

tillräckligt många för att statistiskt kunna säkerställa resultatet. 

Den relativa storlekskvoten är framtagen genom att dividera värdet på målföretaget med det 

köpande bolagets marknadsvärde enligt följande formel.   

 

 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 
𝐷𝑒𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑀𝐶𝐴𝑃
   (6)  

 

 

T-testen har en nollhypotes med utgångspunkt att det inte finns någon skillnad mellan de olika 

observationsgrupperna och för att förkasta en nollhypotes behöver testets t-värde överstiga 1,64 

för ett ensidigt test med en signifikansnivå motsvarande 95 procent. Vid en signifikansnivå 

motsvarande 99 procent behöver testets t-värde överstiga 2,33 givet ett antagande om 

normalfördelning enligt den centrala gränsvärdessatsen. Testets t-värde beräknas enligt 

ekvation 5.  

Något som kan påverka avvikelseavkastningen och det slutliga resultatet är om det köpande 

bolaget finansierar förvärvet med aktier i bolaget genom en nyemission. I de flesta fallen leder 

tillkännagivandet av en nyemission till en nedgång i aktiepriset. Detta tillkännagivande brukar 

ske i samband med tillkännagivandet av själva förvärvet. Det innebär att den 

avvikelseavkastning som observeras är en kombination av effekterna från nyemissionen och 

förvärvet. Av denna anledning kommer denna studie även innehålla en jämförelse mellan 

observationerna som är finansierade med aktier där bolaget genomför en nyemission och 

observationerna som finansieras med kontanta medel. Det finns även ytterligare en grupp med 

observationer där företaget finansierar förvärvet genom en blandning av kontanta medel och 

aktier. Det finns ett fåtal observationer som saknar information om vilket finansieringsalternativ 

som används och dessa är uteslutna från denna jämförelse. Totalt är det 68 observationer varav 

38 är finansierade med kontanta medel, 18 med en blandning av aktier och kontanta medel och 

12 med enbart aktier.   
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3.3 Multivariat analys   
För att undersöka vad som förklarar skillnader i avvikelseavkastning kommer studien även 

innehålla tre regressionsanalyser. Regressionsanalyserna undersöker hur mycket av variationen 

i en beroende variabel som kan förklaras av modellen. Samtliga modeller använder 

avvikelseavkastning som beroende variabel. Dessa analyser visar också om en oberoende 

variabel påverkar avvikelseavkastningen positivt eller negativt. Den första regressionen 

använder marknadsvärde (MCAP), värdet på förvärvet (Deal Value), relativ storlek (Deal 

Value/MCAP) som oberoende variabler och även två dummyvariabler för att skilja på inhemska 

och internationella förvärv (D/O) samt de förvärv som finansieras med enbart aktier och de som 

finansieras med kontanta medel eller en blandning av kontanta medel och aktier (Payment 

Method Dummy). Modellen kan räknas som:    

AR = a + b1(MCAP) + b2(Deal Value) + b3(D/O) + b4(Payment Method Dummy) + b5(Deal 

Value/MCAP) + ε      (7)   

Där AR motsvarar avvikelseavkastningen, MCAP står för det köpande bolagets marknadsvärde, 

Deal Value är värdet på förvärvet och D/O är en dummyvariabel för att visa skillnaden mellan 

inhemska och internationella förvärv, Payment Method Dummy är en dummyvariabel baserat 

på om förvärvet finansieras med enbart aktier eller en blandning av aktier och kontanta 

medel/enbart kontanta medel. Deal Value/MCAP är den relativa storleken mellan värdet på 

förvärvet och det köpande bolagets marknadsvärde. 

Den andra modellen undersöker hur mycket av avvikelseavkastningen som kan förklaras av den 

relativa storleken, marknadsvärdet på det köpande bolaget, värdet på förvärvet och använder 

en dummyvariabel för att skilja på internationella förvärv som sker inom norden samt 

internationella förvärv som sker utanför norden och även en dummyvariabel för att skilja på de 

förvärv som finansieras med enbart aktier och de som finansieras med en blandning av aktier 

och kontanta medel/enbart kontanta medel. Modellens uttryck ser ut som följande:  

AR = a + b1(MCAP) + b2(Deal Value) + b3(Norden Dummy) + b4(Payment Method Dummy) 

+ b5(Deal Value/MCAP) + ε         (8)   

Där AR motsvarar avvikelseavkastningen, MCAP är marknadsvärdet på det köpande bolaget, 

Deal Value är värdet på förvärvet, Deal Value/MCAP är den relativa storleken mellan det 

köpande företaget och målföretaget, detta beräknas genom att dividera värdet på förvärvet med 
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det köpande bolagets marknadsvärde. Norden Dummy är en dummyvariabel för att visa 

skillnaden mellan internationella förvärv som sker inom norden samt utanför norden och 

Payment Method Dummy är en dummyvariabel för att skilja på förvärv som finansieras med 

enbart aktier och förvärv som finansieras med en blandning av aktier och kontanta medel.   

Den tredje och sista modellen är liknande som de andra förutom att den använder en 

dummyvariabel för att skilja på internationella förvärv som sker inom Europa och de förvärv 

som sker utanför Europa. Modellens uttryck ser ut som följande:  

AR = a + b1(MCAP) + b2(Deal Value) + b3(Europa Dummy) + b4(Payment Method Dummy) 

+ b5(Deal Value/MCAP) + ε        (9) 
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4. Resultat och analys   
Eventstudien visar ett smått överraskande resultat. Studien som innehåller samtliga 

observationer, både inhemska och internationella förvärv, visar en positiv genomsnittlig 

avvikelseavkastning för det köpande bolagets aktieägare som motsvarar 1,17 procent för dagen 

då bolaget tillkännager av företagsförvärvet. Den genomsnittliga avvikelseavkastningen för dag 

0 är statistiskt signifikant på 1 % nivån. Detta är inte i linje med tidigare studier som diskuteras 

i teoridelen som visar att det köpande bolaget oftast erhåller en negativ eller en icke signifikant 

avvikelseavkastning. För dagen efter tillkännagivandet erhåller det köpande bolaget inte någon 

signifikant avvikelseavkastning. I eventstudien med samtliga observationer är det endast på 

eventdagen som bolaget erhåller en signifikant avvikelseavkastning. Nedan visas den 

ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen. Som i diagrammet framgår är 

avvikelseavkastningen kring nollstrecket för de flesta dagarna där undantaget är eventdagen 

som här nedan motsvarar lutningen mellan dag - 1 och dag 0.   

Ackumulerad genomsnittlig avvikelseavkastning 
Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för samtliga observationer.   
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Genomsnittlig avvikelseavkastning 
Tabellen visar den genomsnittliga avvikelseavkastningen och den statistiska signifikansen för grupperna med 

samtliga observationer, inhemska förvärv och internationella förvärv. Signifikansen beräknas enligt ekvation (6)  

   Totalt      Inhemska      Internationella      

Dag   AAR   T-värde   AAR   T-värde   AAR   T-värde   

0   1,17 %   2,65**   1,01 %   1,64*   1,33 %   2,46**   

1   0,36 %   0,81   -0,47 %   -0,76   1,18 %   2,18*   

Signifikansnivåer * 95% ** 99% *** 99,9%   

Det andra resultatet kommer från eventstudien som endast innehåller observationer med 

inhemska företagsförvärv. Till skillnad från resultatet med internationella företagsförvärv 

erhåller aktieägarna en signifikant avvikelseavkastning på 5 % nivån istället för 1 % nivån.  

Avvikelseavkastningen är lägre för inhemska förvärv än för Internationella förvärv. 

Avvikelseavkastningen är inte signifikant för dagen efter tillkännagivandet. I diagrammet 

nedan visas den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för de inhemska 

förvärven som fluktuerar en del.   

   

Inhemska förvärv 
Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för inhemska förvärv.   

   

Resultatet från eventstudien med endast observationer från internationella företagsförvärv 

visade en genomsnittlig positiv avvikelseavkastning på 1,33 procent för dag 0, alltså den dagen 

då det köpande företaget går ut med tillkännagivandet. Avvikelseavkastningen är statistiskt 

signifikant på 1 % nivån. Avvikelseavkastningen för dagen efter tillkännagivandet, dag 1, hade 

en positiv avvikelseavkastning på 1,18 procent. Även här är avvikelseavkastningen signifikant 
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men på 5 % nivån. I diagrammet nedan syns det tydligt att avvikelseavkastningen ökar under 

dagen för tillkännagivandet och avvikelseavkastningen för dagen efter tillkännagivandet syns 

också tydligt.    

   

Internationella förvärv 
Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för internationella förvärv.   

   

   

Detta resultat skiljer sig från det förväntade resultatet. Den större delen av den tidigare 

forskningen visar att aktieägarna i det köpande bolaget erhåller en negativ eller en 

ickesignifikant avvikelseavkastning vid tillkännagivandet av ett företagsförvärv. I det här fallet 

visade två av tre resultat en positiv signifikant avvikelseavkastning där det enda undantaget var 

urvalet med observationer bestående av inhemska företagsförvärv, signifikant på 1 % nivån. 

Resultatet är något förvånande, inte minst med tanke på studierna som är utförda på europeiska 

marknader som tidigare visat att aktieägarna hos det köpande bolaget inte erhåller någon 

signifikant avvikelseavkastning. Orsaken till den positiva effekten hos det köpande bolagets 

aktieägare kan eventuellt förklaras av skalfördelar som uppkommer i samband med förvärvet 

och att marknaden värderar effekten av skalfördelarna som större än den premie som bolaget 

får betala för målföretaget. Förvärvet skapar bara värde om bolagen tillsammans är mer värda 

än bolagen var för sig. (Brealey, Myers och Allen, 2011) Värdet som skapas kan vara 

skalfördelar, kostnadsminskning, ökad effektivitet med mera.   

I jämförelsen mellan internationella och inhemska förvärv är resultatet intressant med tanke på 

att den tidigare forskningen visat motsägelsefulla resultat. Hudgins och Seifert (1996) fann 
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ingen signifikant skillnad mellan inhemska och utländska företagsförvärv. Det gjorde däremot 

Black (2015) i sin studie på den kinesiska marknaden. Skillnaden mellan mitt och Blacks 

resultat är att Blacks resultat visar att aktieägarna hos det köpande bolaget erhåller en positiv 

signifikant avvikelseavkastning när det gäller inhemska företagsförvärv och aktieägarna 

erhåller ingen signifikant avvikelseavkastning när det gäller internationella företagsförvärv.    

Resultatet i denna studie visar det motsatta. Vad detta beror på är omöjligt att säga genom att 

endast analysera den procentuella avvikelseavkastningen, utan här krävs andra djupare 

analyser. Som tidigare nämnts i metodavsnittet kan storleken på urvalet vara ett problem. En 

närmare analys för varje enskilt bolags avvikelseavkastning för dag 0 i denna studie visar att 

det finns ett flertal observationer där avvikelseavkastningen är betydligt längre från 

medelvärdet än de flesta andra och kan klassificeras som uteliggare. Tidigare studier använder 

oftast ett större urval av observationer för att minska risken för den eventuella effekten av 

extrema avvikelser.    

 

Resultatet för förvärven som sker inom Europas gränser visar att aktieägarna i det köpande 

bolaget erhåller en avvikelseavkastning på 1,33 procent på dagen för tillkännagivandet. 

Avkastningen är signifikant på 1 % nivån med ett testvärde motsvarande 2,77. Även dagen efter 

tillkännagivandet har en signifikant positiv avvikelseavkastning motsvarande 0,99 procent på 

5 % nivån. Aktieägarna i bolagen som förvärvar utanför Europas gränser erhåller inte någon 

signifikant avvikelseavkastning på dagen för tillkännagivandet. Dock finns det en positiv 

signifikant avvikelseavkastning dagen efter tillkännagivandet. Avvikelseavkastningen 

motsvarar 2,00 procent och är signifikant på 5 % nivån.   
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EU 
Tabellen visar den genomsnittliga avvikelseavkastningen och den statistiska signifikansen för grupperna med 

observationer där förvärven sker inom EU och utanför EU. Signifikansen beräknas enligt ekvation (6)  

   Inom EU      Utanför EU      

Dag   AAR   T-värde   AAR   T-värde   

0   1,33 %   2,77**   1,32 %   1,34   

1   0,99 %   2,07*   2,00 %   2,02*   

Signifikansnivåer * 95% ** 99% *** 99,9%   

Elva av förvärven genomfördes inom nordens gränser. Resultatet från studien visar att 

avvikelseavkastningen för de nordiska förvärven var positiv på dagen för tillkännagivandet och 

motsvarade 1,13 procent och är signifikant på 5 % nivån. Resultatet dagen efter 

tillkännagivandet visade också en signifikant avvikelseavkastning. Aktieägarna i bolagen som 

förvärvade utanför norden erhöll en positiv signifikant avvikelseavkastning på 1,4 procent på 

dagen för tillkännagivandet vilket var något högre än avvikelseavkastningen som aktieägarna 

erhöll i bolagen som förvärvade utanför norden. Det finns en signifikant skillnad givet att 

signifikansnivån sätts till 99 procent.   

Norden  
Tabellen visar den genomsnittliga avvikelseavkastningen och den statistiska signifikansen för grupperna med 

observationer där förvärven sker inom norden och utanför norden. Signifikansen beräknas enligt ekvation (6)  

   Inom Norden      Utanför Norden      

Dag   AAR   T-värde   AAR   T-värde   

0   1,13 %   2,23*   1,40 %   2,33**   

1   0,93 %   1,83*   1,27 %   2,11*   

Signifikansnivåer * 95% ** 99% *** 99,9%   

   

Campa och Hernando (2004) visade i sin studie att bolag som förvärvar bolag från andra länder 

som ligger geografiskt nära det egna landet skapar ett högre värde än förvärv som sker mellan 

två icke-närliggande geografiska platser. Resultatet är inte i linje med deras resultat, snarare 

tvärtom. Det skulle kunna förklaras av att även fast det köpande bolaget och målföretaget 

befinner sig på icke-närliggande geografiska platser kan det ändå finnas kulturella och juridiska 

likheter. Många av observationerna som sker utanför nordens gränser är förvärv av bolag från 

västländer som exempelvis Frankrike, USA, Storbritannien och Tyskland. Campa och 

Hernandos (2004) förklaring till skillnaden i värdeskapandet var just kulturella hinder, 

transaktionshinder och juridiska hinder för förvärv som sker mellan länder med ett längre 
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geografiskt avstånd. Att resultatet avviker från det förväntade resultatet kan möjligtvis förklaras 

av att de hinder som Campa och Hernando (2004) redogör för i sin studie inte är lika påtagliga 

i denna studie. Många av de internationella förvärven har ett målföretag från västerländska 

länder där det kan diskuteras hur mycket dessa hinder påverkar värdeskapandet. Två någorlunda 

närliggande länder kan ha större skillnader när det kommer till kultur och regelverk än länder 

med ett större geografiskt avstånd och det kan vara fallet här. Sen är även antalet observationer 

i den här studien få vilket ökar risken för slumpmässiga resultat. Det finns inte stöd för Hypotes 

H1. Det finns delvis stöd för hypotes H2 då aktieägarna vid internationella förvärv erhåller en 

högre avvikelseavkastning än vid inhemska förvärv. Hypotes H3 får delvis stöd av resultatet då 

förvärv inom Europa genererade en signifikant högre avvikelseavkastning än förvärven som 

skedde utanför Europa. Det fanns ingen signifikant skillnad på förvärv inom norden gentemot 

förvärv utanför norden.  

4.1 Storlek på förvärv   
I jämförelsen mellan relativa storlekar på förvärven visar resultatet med observationer som har 

en relativ storlek som är mindre än 0,09 en positiv avvikelseavkastning motsvarande 0,78 

procent på dagen för tillkännagivandet. Avvikelseavkastningen är signifikant med ett testvärde 

på 2,20 på 5 % nivån. På dagen efter tillkännagivandet erhåller köparens aktieägare inte någon 

signifikant avvikelseavkastning. Diagrammet nedan visar den ackumulerade 

avvikelseavkastningen där dagen för tillkännagivandet motsvarar lutningen mellan dag - 1 och 

0 i diagrammet.   
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Relativ storlek mindre än 0,09 

Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för observationer med en relativ 

storlek mellan det köpande bolaget och målföretaget som motsvarar mindre än 0,09.   

   

Den andra eventstudien med innehållande endast observationer med en relativ storlek som är 

lika med eller större än 0,09 visar en positiv genomsnittlig avkastning som motsvarar 1,83 

procent på dagen för tillkännagivandet. Avvikelseavkastningen är statistiskt signifikant på 5 % 

nivån. För dagen efter tillkännagivandet erhåller aktieägarna hos det köpande bolaget en positiv 

avvikelseavkastning motsvarande 0,88 procent. Dock är denna avvikelseavkastning inte 

statistiskt signifikant med ett testvärde på 1,08. Den ackumulerade genomsnittliga 

avvikelseavkastningen illustreras i diagrammet nedan där dagen för tillkännagivandet 

motsvaras av lutningen mellan dag - 1 och dag 0.    
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Relativ storlek lika med eller större än 0,09 

Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för observationer där den 

relativa storleken mellan det köpande bolaget och målföretaget är lika med eller större än 0,09.    

   

   

Båda resultaten från eventstudierna där observationerna är uppdelade i två olika grupper efter 

relativ storlek visar på en signifikant positiv avvikelseavkastning för aktieägarna i det köpande 

bolaget. Skillnaden mellan de två grupperna är cirka en procentenhet där gruppen med större 

relativ storlek erhåller en större avvikelseavkastning än för gruppen med mindre relativ storlek. 

Resultatet kan jämföras med Asquith, Bruner och Mullins (1983) studie som visade att ett 

förvärv som motsvarade hälften av det köpande bolagets storlek ledde till en högre positiv 

avkastning än om förvärvet motsvarade en tiondel av det köpande bolaget, resultatet i denna 

studie ligger alltså i linje med deras studie. Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) visade att 

mindre bolag erhåller en i genomsnitt högre avvikelseavkastning och anledningen till det är att 

större bolag ofta får betala en högre premie för förvärvet. Det kan tänkas att flera av de mindre 

bolagen befinner sig i en expansionsfas och genomför förvärv där den relativa storleken är 

större än när stora bolag genomför ett förvärv. Detta skulle då förklara det positiva sambandet 

mellan den relativa storleken och avvikelseavkastningen eftersom de mindre bolagen får betala 

en lägre premie och därmed erhåller högre avvikelseavkastning. Det finns stöd för hypotes H4 

baserat på detta resultat.    
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Relativ storlek 

Tabellen visar den genomsnittliga avvikelseavkastningen och den statistiska signifikansen för grupperna med 

observationer uppdelade efter den relativa storleken mellan det köpande bolaget och målföretaget. Signifikansen 

beräknas enligt ekvation (6)  

   Större      Mindre      

Dag   AAR   T-värde   AAR   T-värde   

0   1,83 %   2,23*   0,78 %   2,20*   

1   0,88 %   1,08   0,04 %   0,12   

Signifikansnivåer * 95% ** 99% *** 99,9%   

4.2 Hur finansieras ett förvärv?   
När det kommer till hur avvikelseavkastningen ser ut för de olika finansieringsalternativen är 

den uppdelad i tre olika eventstudier. Dessa tre är förvärv som finansieras endast med kontanta 

medel, den andra finansieras med en kombination av kontanta medel och aktier och den tredje 

finansieras endast med aktier.   

Den första innehåller endast observationer med förvärv som finansieras med kontanta medel. 

Den genomsnittliga avvikelseavkastningen på dagen för tillkännagivandet är positiv och uppgår 

till 1,46 procent med ett testvärde på 2,03 vilket betyder att avvikelseavkastningen är signifikant 

på 5 % nivån. För dagen efter tillkännagivandet erhåller aktieägarna också en signifikant positiv 

avvikelseavkastning motsvarande 1,48 procent med ett testvärde på 2,06.    
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Kontanta medel 

Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för observationer där förvärven 

finansieras med kontanta medel.   

   

För gruppen innehållandes observationer med förvärv som använder en blandning av kontanta 

medel och aktier erhåller aktieägarna en något lägre avvikelseavkastning på dagen för 

tillkännagivandet än när förvärven som finansieras med enbart kontanta medel. Dock är den 

genomsnittliga avvikelseavkastning signifikant positiv motsvarande 1,32 procent med ett 

testvärde på 1,99 vilket är signifikant på 5 % nivån. Till skillnad från förvärven som finansieras 

med kontanta medel erhåller aktieägarna i denna grupp inte någon avvikelseavkastning under 

dagen efter tillkännagivandet. Avvikelseavkastningen är då negativ men inte signifikant.   
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Kontanta medel och aktier 

Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för observationer där förvärvet 

finansieras genom en kombination av kontanta medel och aktier.   

   

Den sista gruppen innehåller observationer där endast aktier används för att finansiera 

förvärvet. Resultatet visar att aktieägarna erhåller en svag positiv avvikelseavkastning 

motsvarande 0,84 procent. Avvikelseavkastningen är dock inte signifikant då testvärdet är 0,88. 

Dagen efter tillkännagivandet erhåller aktieägarna en negativ avvikelseavkastning på - 1,46 

procent. Avvikelseavkastningen för denna dag är inte heller signifikant då testvärdet endast är 

– 1,52.    

Aktier 

Diagrammet illustrerar den ackumulerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för observationerna där 

förvärvet finansieras med enbart aktier.   
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Finansieringsmetod 

Tabellen visar den genomsnittliga avvikelseavkastningen och den statistiska signifikansen för grupperna med 

observationer uppdelat efter hur förvärvet har finansierats. Signifikansen beräknas enligt ekvation (6)  

   Kontant      Kombination      Aktier      

Dag   AAR   T-värde   AAR   T-värde   AAR   T-värde   

0   1,46 %   2,03*   1,32 %   1,99*   0,84 %   0,88   

1   1,48 %   2,06*   -0,46 %   -0,69   -1,46 %   -1,52   

Signifikansnivåer * 95% ** 99% *** 99,9%   

   

Det sammanlagda resultatet visar att företag som finansierar företagsförvärven med enbart 

aktier erhåller en lägre avvikelseavkastning än företagen som finansierar förvärven med 

kontanta medel. Förvärven som finansieras med en blandning av kontanta medel och aktier 

erhåller en avvikelseavkastning som ligger mellan avvikelseavkastningen för förvärven med 

kontanta medel och förvärven med aktier. Detta styrker idén om att förvärv som finansieras 

med aktier erhåller en lägre avvikelseavkastning. Det kan vara en effekt av att det köpande 

bolaget ofta genomför en nyemission i samband med förvärvet. Nyemissionen tillkännages då 

ofta i samband med att förvärvet tillkännages vilket leder till att både nyemission och förvärvet 

påverkar aktiekursen samma dag. Att avvikelseavkastningen är negativ kan också innebära att 

aktierna är övervärderade och att det därför finns incitament för det köpande bolaget att 

finansiera förvärvet med sina aktier. 

Detta resultat är delvis i linje med de tidigare studier som behandlas i teoriavsnittet. Chang och 

Suk (1998) visade till exempel att företagsförvärv som finansierades med aktier ledde till en 

positiv avvikelseavkastning samtidigt som de förvärv som finansierades med kontanta medel 

erhöll en negativ avvikelseavkastning. Travlos (1987) studie indikerar på att förvärven som 

finansieras med kontanta medel inte leder till någon signifikant avvikelseavkastning samtidigt 

som förvärven som finansieras med aktier leder till en negativ avvikelseavkastning. Fuller, 

Netter och Stegemoller (2002) visar på en negativ avvikelseavkastning när förvärvet finansieras 

med enbart aktier.  

Något som försämrar validiteten i denna studie är att antalet observationer är för lågt. Det finns 

endast 12 observationer med aktiefinansiering och 18 observationer med en finansiering 

kombinerad av aktier och kontanta medel. Det finns inte tillräckligt med stöd för att förkasta 

hypotes H5 då förvärv som finansierades med enbart aktier inte gav någon signifikant större 
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avvikelseavkastning, snarare tvärtom då förvärv som finansierades med enbart aktier 

genererade en signifikant lägre avvikelseavkastning än övriga finansieringsmetoder.  

  

4.3 Multivariat analys   
Samtliga tre modeller som användes gav resultat som inte var statistiskt signifikanta. Ingen av 

variablerna marknadsvärde, värde på förvärv, relativ storlek, finansieringsmetod eller 

geografisk närhet visade sig ha någon signifikant påverkan på avvikelseavkastningen. 

Troligtvis förklaras detta av en stor värdespridning bland observationerna. En större spridning 

bland de värden som analyseras leder till en större risk att analysen ger ett resultat som inte är 

signifikant. Resultatens slumpmässighet kan också förklaras av att antalet observationer var få, 

exempelvis var antalet observationer där förvärvet skedde utanför Europas gränser endast 8 

vilket ökar risken för slumpmässighet i resultatet. Regressionernas R2 visade att modellerna 

endast förklarade en liten del av avvikelseavkastningen och är inte statistiskt signifikanta 

Modellernas f-värden och dess p-värden är inte signifikanta vilket innebär att dessa tre modeller 

inte är signifikanta. Resultaten från regressionsanalyserna presenteras i tabellen nedan.  
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Multivariat analys 

Tabellen sammanfattar samtliga regressionsanalyser. Signifikansnivåer * 95 % ** 99 % *** 99,9 %    

 Modell 1 (Ekvation 

7) 

Modell 2 (Ekvation 

8) 

Modell 3 (Ekvation 

9) 

Antal Observationer 86 43 43 

MCAP -5E-14 
(0,55) 

 

-5,1E-14 

(0,60) 

-5E-14 

(0,62) 

Deal Value 3,13E-12 

(0,14) 

4,97E-12 

(0,10) 

4,82E-12 

(0,11) 

Relativ Storlek -0,00261 

(0,90) 

-0,01176 

(0,64) 

-0,01072 

(0,67) 

Finansieringsmetod -0,00727 

(0,66) 

0,007849 

(0,85) 

-0,0008 

(0,98) 

Geografisk Dummy -0,00119 

(0,92) 

0,012069 

(0,61) 

0,003319 

(0,88) 

R2 0,03 0,083 0,077 

F-värde 0,50 

(0,78) 

0,67 

(0,65) 

0,62 

(0,69) 
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5. Konklusioner   
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon avvikelseavkastning vid 

tillkännagivandet av ett företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden samt om det finns 

någon skillnad mellan förvärv som sker inom Sverige och förvärv som sker utanför Sveriges 

gränser. Studien undersöker också om det finns någon skillnad beroende på hur förvärvet 

finansieras. Studien visar att det finns en positiv avvikelseavkastning i samband med 

tillkännagivandet av ett företagsförvärv på den svenska marknaden. Studien indikerar också på 

att det finns en skillnad mellan de svenska bolagen som förvärvar inom Sverige och bolagen 

som förvärvar bolag från andra länder där bolag som förvärvar internationellt erhåller en större 

positiv avvikelseavkastning.    

Vidare har jämförelser genomförts för att undersöka hur den relativa storleken på förvärven 

påverkar avvikelseavkastningen. En större relativ storlek ger en högre avvikelseavkastning än 

en mindre relativ storlek. Detta resultat är i linje med tidigare studier som behandlar relativ 

storlek. Skillnaden mellan olika sätt att finansiera förvärven jämförs också och visar ett resultat 

som delvis är i linje med tidigare studier. Resultatet kan förklaras av den negativa effekten av 

den nyemission som genomförs i samband med förvärvet. Med hänsyn till antalet observationer 

i dessa grupper är validiteten i min studie lägre än tidigare studier. Samma problem återkommer 

i jämförelsen mellan olika geografiska platser på internationella förvärv där resultatet inte fullt 

ut är i linje med tidigare studier. Även här är antalet observationer för vissa grupper väldigt få 

vilket minskar studiens validitet. Skillnaden skulle eventuellt kunna förklaras med andra 

kulturella, juridiska och transaktionshinder än de som användes på den europeiska studien som 

använde just dessa hinder som en förklaring till att värdeskapandet var lägre mellan geografiskt 

icke-närliggande länder. Samtidigt indikerar resultatet från jämförelsen mellan inhemska och 

internationella förvärv att de kulturella och juridiska skillnaderna inte leder till ett lägre 

värdeskapande då aktieägarna i bolagen som förvärvade internationellt erhöll en högre positiv 

avkastning än de som förvärvade inom Sverige. Jämförelsen mellan olika geografiska regioner 

utanför Sveriges gränser visade delvis en signifikant skillnad där förvärv inom Europa 

genererade en signifikant positiv avvikelseavkastning samtidigt som förvärv utanför Europa 

inte genererade en signifikant avvikelseavkastning.  

Spridningen bland observationerna ledde till att regressionsanalyserna visade resultat som inte 

var signifikanta. Dock indikerar resultaten från t-testen att internationella förvärv genererar en 

högre avkastning än inhemska. Resultaten indikerar också att en större relativ storlek leder till 

en högre avvikelseavkastning samt att förvärv som finansieras med aktier genererar en lägre 
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avvikelseavkastning än om förvärvet finansieras med kontanta medel. När det kommer till 

geografiskt avstånd visar varken regressionsmodellerna eller t-testen någon signifikant 

avvikelseavkastning.  
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