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Sammanfattning  

Den här uppsatsen har till syfte att undersöka om fusioner och fusionsvågor i Sverige mellan 

1986 och 2013 kan förklaras av felvärderingsteorin. Enligt teorin uppstår fusioner mellan en kö-

pare som är relativt övervärderad jämfört med målbolaget på en övervärderad marknad.  Fus-

ionsvågor uppstår då fusionsaktiviteten under en period är ovanligt hög. Vi undersöker felvärde-

ringen med hjälp av en uppdelad ”Market-to-Book” där två komponenter ingår: en kortsiktig och 

en långsiktig felvärdering. Ur SDC Platinum extraheras 398 fusionspar mellan 1986 och 2013. 

Med hjälp av dessa kan fyra fusionsvågor urskiljas över den undersökta tiden. Vidare matchas de 

398 fusionspar mot Datastream Version 5.1 vilket ger ett slutgiltigt urval om 33 fusionspar. Re-

sultaten visar att fusioner och fusionsvågor som uppstått i Sverige inte kan förklaras av felvärde-

ringsteorin. Vi anser därför att fusionsaktiviteten i Sverige snarare kan förklaras med hjälp av 

situationsbaserade orsaker.  

Nyckelord: fusion, fusionsvågor, felvärderingsteori, Sverige 
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 Inledning 1

En fusion sker när ett företag köps upp av ett annat företag. Då flera fusioner sker samtidigt un-

der en längre period bildas en så kallad fusionsvåg. Under de senaste 100 åren har fem fusionsvå-

gor observerats: år 1897-1906, år 1920-1929, år 1960-1973, 1980-talet och år 1990-2001 (Faulkner 

et al. 2012). Hittills har enskilda fusioner och fusionsvågor förklarats med hjälp av situationsbase-

rade fusionsteorier. Dessa teorier försöker, utifrån historiska händelser och trender, förklara var-

för fusioner sker. Nelson (1959) anser att den första fusionsvågen drevs av ett behov av att skapa 

monopol. Den andra fusionsvågen drevs snarare av att skapa oligopol (Borg et al. 1989). De 

första två vågorna innefattar enbart USA men den tredje vågen på 1960-talet kom fusionsaktivite-

ten att omfatta även Europa. Tidigare forskning utgår främst från data kring den fjärde och femte 

fusionsvågen, det vill säga från 1980- och 1990-talet. Holmstrom och Kaplan (2001) anser att 

dessa vågor bland annat beror på bolagsstyrningsfrågor medan Jovanovic och Rousseau (2001) 

och (2002) anser att drivkraften snarare har att göra med teknologiska förändringar. Mulherin och 

Boone (2000) och Andrade et al. (2001) anser däremot att industrispecifika chocker driver fus-

ionsvågor medan Gorton et al. (2005) anser att fusionsvågorna beror på försvarsmekanismer hos 

ledningen. Den fjärde och femte vågen, på 1980- och 1990-talet, har därmed flera olika förkla-

ringar till varför fusionsvågor sker. 

Då de situationsbaserade fusionsteorierna inte i sin helhet kan förklara den fjärde och femte fus-

ionsvågen, har en enhetsteori lyfts fram. Den enhetsteorin kallas för felvärderingsteorin (engelska: 

misvaluation theory). Den har, oberoende av varandra, utvecklats av Shleifer och Vishny (2003) 

(SV) och Rhodes-Kropf och Viswanathan (2004) (RKV). Den försöker förklara varför fusioner 

och fusionsvågor sker, mellan vilka företag, samt vilken betalningsmetod som används. För att 

urskilja om köpare eller målbolag är över- eller undervärderade jämförs de först mot varandra och 

sedan mot referensen, det vill säga marknaden. Enligt felvärderingsteorin sker en fusion då köpa-

ren är relativt övervärderad i förhållande till målbolaget, då båda bolagen är övervärderade enligt 

marknaden. Betalningsmetoden i en sådan fusion sker då med aktier. 

Tidigare forskning som använder sig av felvärderingsteorin utgår främst från data från USA. 

Rhodes-Kropf et al. (2005) (RKRV) utför en empirisk studie av felvärderingsteorin utifrån RKV 

och SV. De undersöker om felvärderingsteorin kan förklara fusioner och fusionsvågor i USA 

under tidsperioden 1978 till 2000 genom att undersöka vilka företag som ingår fusioner och vil-

ken betalningsmetod som används. Deras resultat tyder på att felvärderingsteorin kan förklara 

både den fjärde och den femte fusionsvågen. Dong et al. (2006) undersöker om felvärderingsteo-

rin enligt SV kan förklara fusioner i USA mellan 1978 till 2000. De finner att teorin stämmer bäst 
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på den femte fusionsvågen mellan 1990 fram till 2000. Chidambaran et al. (2010) undersöker fus-

ioner under perioden 1988 till 2005 för att förklara finansieringen av och återbetalning till köpa-

rens och målbolaget aktieägare. De finner att i likhet med felvärderingsteorin används aktier som 

betalningsmetod i en övervärderad marknad. DiGuili (2013) undersöker felvärderingsteorin uti-

från betalningsmetod under tidsperioden 1990 till 2005. I likhet med felvärderingsteorin visar 

resultaten att övervärderade företag köper relativt undervärderade företag i en övervärderad 

marknad och då med aktier. Tidigare forskning av den fjärde och den femte fusionsvågen utgår 

främst från data från USA och de visar att felvärderingsteorin har ett stort förklaringsvärde. 

En av få studier som undersöker en annan marknad än USA är Coakley et al. (2010) (Coakley). I 

Storbritannien kan tre fusionsvågor utläsas utifrån dess fusionsdata med start på 1960-talet. Dessa 

tre fusionsvågor sammanfaller med den tredje, fjärde och femte fusionsvågen utifrån data från 

USA.  Coakley gör en utvärdering av felvärderingsteorins påverkan på fusioner och fusionsvågor 

i Storbritannien mellan åren 1986 till 2002, det vill säga den fjärde och femte vågen. De tar hjälp 

av de hypoteser som framställs i RKRV men avgränsar sig till den del av felvärderingsteorin som 

ska förklara vem som köper vem men inte med vilka medel. De finner att felvärderingsteorin till 

stor del kan förklara de fusioner och fusionsvågor som undersöks.  

I Sverige har endast 57 avhandlingar presenterats inom fusion och förvärv mellan åren 1971 och 

2008. Hälften av dessa har presenterats under de senaste 10 åren. Tidigare forskning om fusioner 

och fusionsvågor är i huvudsak kvalitativ där fokus ligger på synergieffekterna efter att fusionen 

genomförts. Det finns endast en kvantitativ studie som är snarlik den vi presenterar. Den är skri-

ven av Rydén (1971) i Dahlin et al. (2009) som undersöker svenska fusioner under perioden 1946 

till 1969. Resultaten visar att fusioner ökar med undersökningsperioden och når sin kulmen 1965-

1969 vilket sammanfaller med den tredje fusionsvågen. Ingen senare forskning har undersökt 

svensk fusionsdata kvantitativt och där fyller den här studien en kunskapslucka. Vi undersöker 

svensk fusionsdata under perioden 1986 till 2013 och finner 398 st. fusionspar (398 köpare och 

398 målbolag). Dessa fusioner samlar sig inom fyra distinkta tidsperioder och följer den svenska 

konjunkturen väl. Den första toppen år 1992 kan kopplas till finanskrisen, den andra år 1999 kan 

kopplas till IT bubblan, den tredje toppen år 2006 kan kopplas till högkonjunkturen innan den 

världsomspännande finanskrisen, och den fjärde toppen 2010 indikerar att marknaden återhämtar 

sig.  

Vårt syfte är att undersöka om fusioner och fusionsvågor i Sverige kan förklaras med hjälp av 

felvärderingsteorin. Vi bygger vidare på RKRV och Coakley och undersöker vem som köper vem 
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men inte vilken betalningsmetod som används. Vi finner att fusioner och fusionsvågor i Sverige 

inte kan förklaras med hjälp av felvärderingsteorin.  

Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt. Kapitel 2 förklarar kortfattat den situationsbaserade teo-

rin samt felvärderingsteorin. Här presenteras även våra hypoteser. Kapitel 3 är indelat i två sekt-

ioner: datainsamling och modell. Kapitel 4 består av våra resultat. I kapitel 5 analyseras resultaten 

och slutligen i kapitel 6 presentar vi våra slutsatser och förslag på vidare forskning.   
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 Teori 2

Fusioner och fusionsvågor som uppstått under 1980 och 1990-talet har hittills försökt förklaras 

med hjälp av situationsbaserade teorier. Dessa teorier försöker ge klarhet i varför fusioner sker 

utifrån historiska händelser och trender. Historiskt sett har fem fusionsvågor observerats 

(Faulkner et al. 2012). De två första fusionsvågorna omfattar endast den amerikanska marknaden. 

Den första vågen, som observeras redan i början av 1900-talet, ingår företag i fusion för att skapa 

monopol (Nelson 1959). Anledningen bakom den andra fusionsvågen är att skapa oligopol (Borg 

et al. 1989). Den tredje fusionsvågen, som förutom USA nu även omfattar Europa, börjar på 

1960-talet och anledning är att bilda stora koncerner. I de två efterföljande fusionsvågorna, som 

börjar på 1980-talet respektive 1990-talet, ingår företag i fusioner för att specialisera och effektivi-

sera sin verksamhet. Tabell 1 beskriver dessa fusionsvågor mer detaljerat. Forskare som använder 

sig av de situationsbaserade teorierna har på olika sätt försökt att i efterhand beskriva den verk-

lighet de kunnat påvisa. En nackdel är att dessa teorier är tidsberoende vilket beror på att ekono-

miska och politiska förutsättningar ändrar sig med tiden. Därmed kan det finnas flera förklaringar 

till en viss historisk trend vilket leder till att flera teorier försöker förklara samma fusioner och 

fusionsvågor. Därför har en handfull forskare, på senare tid, försökt skapa en enhetsteori som 

kan förklara fusioner och fusionsvågor oberoende av historiska trender och situationer. Den så 

kallade felvärderingsteorin innebär i korthet att det är en felvärdering mellan ett bolags pris per 

aktie och bokfört värde som gör att en fusion sker eller inte. I de nästkommande avsnitten besk-

rivs de situationsbaserade teorierna och felvärderingsteorin mer i detalj samt att de tre hypoteser 

som undersöks i den här uppsatsen presenteras.  
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Tabell 1: En historisk överblick om fusionsvågor från 1897 till 2001. (Faulkner et al. 2012)  

 Första fusionsvågen Andra fusionsvågen Tredje fusionsvågen Fjärde fusionsvågen Femte fusionsvågen 

Tidsperiod 1897-1906 1920-1929 1960-1973 1980-talet 1990-2001 

Geografiskt område USA USA 
USA, Storbritannien, 

Europa 

USA, Storbritannien, 

Europa, Asien 

USA, Storbritannien, 

Europa, Asien 

Anledning Skapa monopol Skapa oligopol Bilda stora koncerner 
Specialisering inom ett 

område 

Eliminering av konglome-

rata strukturer och inef-

fektivitet 

Drivkraft bakom 

fusionen 

Förändring av teknologi och 

ekonomisk tillväxt, nya lagar 

Nya regleringar. Upp-

byggnad efter första 

världskriget 

Nya regleringar, underut-

vecklad extern kapital-

marknad 

Lättnad på tidigare regle-

ringar, gynnsamma eko-

nomiska förhållanden 

Globalisering, avreglering, 

privatisering 

Typ av fusioner Vänligt övertagande  
Vänligt övertagande, breda 

fusioner 

Specialisering inom ett 

område, fientligt överta-

gande, LBO (leveraged 

buyouts) 

Specialisering inom ett 

område 

Finansiering Kontanter Aktier Aktier Kontanter Aktier 
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2.1 Situationsbaserad teori 

Tidigare forskning förklarar fusionsvågor utifrån situationsbaserade orsaker. Det är historiska 

trender som ligger till grund för de situationsbaserade teorierna. Mitchell och Mulherin (1996) 

observerar att fram till 1980-talet sker fusioner i vågor och att dessa då sker i kluster inom speci-

fika sektorer. Andrade et al. (2001) undersöker data på 1990-talet och drar liknande slutsatser.  

De visar i sin artikel att under 1990-talet var avreglering av monopol en dominerande faktor till 

varför fusioner äger rum. Denna tanke stöds även av Mulherin och Boone (2000). Holmstrom 

och Kaplan (2001) anser att ändringar i bolagsstyrningsfrågor drev fusionsvågen på 1980- och 

1990-talet. Med bolagsstyrningsfrågor avses tankegångar och bestämmelser om hur bolag ska 

ägas och styras. Gorton et al. (2005) anser att fusioner sker på grund av försvarsmekanismer hos 

ledningen som inte själva önskar bli uppköpta. För att minska risken att bli ett målbolag ingår de 

istället som köpare i en potentiellt ineffektiv fusion. Detta beteende sker enligt författaren innan 

den verkliga fusionsvågen tar sin början. Jovanovic och Rousseau (2001) samt (2002) pekar på att 

teknologiska förändringar driver fusionsvågorna på 1900-, 1920, 1980- och 1990-talet. De menar 

att då ny teknologi framkommer är det inte alla företag som har förmågan att anpassa sig till 

denna. Det kan antingen bero på att ledningen eller de anställda inte har rätt kunskaper. De ris-

kerar istället att bli ett målbolag till köpare som förstår och kan dra nytta av den nya teknologin. 

De situationsbaserade teorierna försöker i efterhand hitta anledningar till varför fusioner och 

fusionsvågor uppkommer. Dessa teorier är tidsberoende vilket har att göra med att de ekono-

miska och politiska förutsättningar ändras över tid. Därmed uppstår flera förklaringar till varför 

fusioner och fusionsvågor sker. 

 

2.2 Felvärderingsteorin 

Felvärderingsteorin är en enhetsteori som försöker förklara samtliga fusioner och fusionsvågor 

som bildats under 1980 och 1990-talet oberoende av de möjliga situationsbaserade orsakerna. 

Den försöker förklara vem som är köpare och vem som är målbolag samt vilken betalningsme-

tod som används, det vill säga aktier eller kapital. Felvärderingsteorin har utvecklats av RKV och 

SV, oberoende av varandra, men de kommer fram till snarlika slutsatser. RKV:s fokus ligger på 

de potentiella synergieffekter som både köpare och målbolag hoppas ska uppkomma som ett 

resultat av fusionen. De bygger sin teori på Myers och Majluf (1984) som innebär att den relativt 

övervärderade potentiella köparen är beredd att betala ett högre pris per aktie. Detta anser RKV 

bero på att då marknaden är övervärderad används aktier som betalningsmetod. Då aktiebud 
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påverkas av felvärderingen har buden en tendens att bli högre och därför också se mer gynn-

samma ut för målbolaget. På samma sätt finner RKV att då marknaden är undervärderad köps 

målbolag hellre med kapital. Då bud med kapital inte påverkas av felvärderingen har dessa bud 

en större sannolikhet att stämma bättre överens med bolagets verkliga värde. RKV:s teori förut-

sätter en rationell ledning och en rationell marknad; vilket skulle tyda på en effektiv marknad. 

Bristen uppkommer i den information som finns mellan köpare och målbolag. Köparen har in-

formation om sitt eget värde och de potentiella synergieffekterna av en fusion med målbolaget. 

Målbolaget däremot har enbart information om sitt eget värde. Båda har information om deras 

marknadsvärde som inte nödvändigtvis återspeglar det verkliga värdet. Enligt RKV är det målbo-

laget som bestämmer om ett bud från en potentiell köpare accepteras eller inte. Det innebär att 

på grund av den informationsbrist som uppkommer att målbolaget har det svårt att veta vart 

felvärderingen uppkommer någonstans. 

RKV menar att felvärderingen antingen är kort- eller långsiktig. RKRV undersöker RKV:s teori 

genom att bryta ner "Market-to-Book" som ett mått på felvärderingen av ett bolag. De bryter ner 

Market-to-Book i tre komponenter: en kortsiktig felvärderingskomponent och två långsiktiga 

felvärderingskomponenter. Den kortsiktiga felvärderingskomponenten är företagsspecifik och 

beskriver skillnaden mellan det observerade marknadsvärdet av företaget och en tidsberoende 

sektorvärdering. Den ena långsiktiga felvärderingskomponenten är industrispecifik och är skill-

naden mellan den tidsberoende sektorvärdering och en sektorberoende värdering som reflekterar 

det långsiktiga värdet. Den andra långsiktiga felvärderingskomponenten är företagsspecifik och 

är skillnaden mellan det långsiktiga sektorberoende värdet och bokfört värde av företaget.  Mar-

ket-to-Book är då ett grovt mått som används för att undersöka om ett bolag är över- eller un-

dervärderat enligt marknaden. Enligt RKV är det målbolaget som bestämmer om det ska accep-

tera ett bud eller inte av en potentiell köpare. Ett antagande som RKV gör är att målbolaget 

måste acceptera alla bud som är högre än målbolagets enskilda värde. För målbolagets ledning är 

det därför viktigt att fastställa vilken komponent som utgör felvärderingen, det vill säga antingen 

den företagsspecifika eller den sektorspecifika felvärderingen. Bristen på informationen gör det 

svårt för målbolaget att utvärdera om felvärderingen är företagsspecifik eller sektorspecifik.  

Då köparens bud och målbolagets information båda är positivt relaterade till den sektorspecifika 

felvärderingen försöker målbolaget att filtrera bort denna för att lättare kunna utvärdera budet. 

Däremot har målbolaget svårt att urskilja om felvärderingen ligger i den firmaspecifika eller i den 

sektorspecifika komponenten. Målbolaget lägger också vikt på de synergieffekter som kan tänkas 

uppstå på grund av en möjlig fusion. Om målbolaget är övervärderat relativt köparen anser mål-
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bolaget att detta beror på en sektorspecifik felvärdering. De filtrerar därför bort en större del av 

denna felvärdering ur budet och då ser budet mindre fördelaktigt ut. Den mottsatta effekten 

uppstår då köparen är relativt övervärderad. Då anser målbolaget att felvärderingen ligger i den 

företagsspecifika felvärderingskomponenten och filtrerar därmed bort en mindre del av denna. 

Det leder till att målbolaget överskattar de potentiella synergieffekterna av den möjliga fusionen. 

Resultatet blir att ett bud från en relativt övervärderad köpare ser mer fördelaktigt ut. Detta leder 

fram till hypotes ett (H1): 

H1: En köpare som är övervärderad köper relativt undervärderade målbolag, då båda är övervär-

derade enligt marknaden.  

SV:s teori förutsätter att ledningen hos både målbolag och köpare agerar rationellt. Däremot 

agerar de på en ineffektiv marknad till skillnad från RKV. En ineffektiv marknad förutsätter att 

vissa företag är felvärderade vilket leder till att ledningen kan dra nytta av arbitrage. Ägare för 

målbolag ingår i en fusion för korsiktiga ändamål. De vill optimera sin vinst genom att sälja sitt 

företag. Köparens ledning ingår däremot i en fusion för långsiktiga ändamål. Om en köpare inte 

längre kan växa internt kan det tyda på att de riskerar en lägre långsiktig tillväxt. Det kan lösas 

genom att växa externt och ett exempel kan då vara att ingå i en fusion. Som nämnts tidigare 

utgår RKRV ifrån att köparen är relativt övervärderad gentemot målbolaget. Däremot visar deras 

resultat på att långsiktigt är förhållandet tvärtom; att köpare med relativt lägre långsiktig tillväxt 

köper målbolag med relativt högre långsiktig tillväxt. Förklaringen till motsatsförhållandet ligger i 

den felvärdering som uppstår på grund av informationsasymmetri mellan köpare och målbolag. 

RKRV anser att köpare som är relativt övervärderade på kort sikt köper ett relativt undervärderat 

målbolag till ett förmånligt pris och köper då ett potentiellt mervärde då målbolaget har en rela-

tivt högre långsiktig tillväxt. Ett målbolag, som har en potentiell långsiktig tillväxt har två val. 

Antingen kan de välja att driva företaget vidare med en oviss vinstutveckling eller så kan de sälja 

företaget till en känd summa. I likhet med vad SV anger i sin teori blir anledningen till försälj-

ningen den kortsiktiga vinsten snarare än den långsiktiga tillväxten. Det leder till hypotes två 

(H2): 

H2: Köpare med lägre långsiktig tillväxt köper målbolag med relativt högre långsiktig tillväxt.  

 

2.3 Fusionsvågor 

På samma sätt som felvärderingsteorin sägs kunna förklara varför fusioner sker ska den också 

kunna förklara fusionsvågorna. Historiskt sett har förklaringen bakom de fem fusionsvågor som 
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hittills observerats förklarats av situationsbaserade teorier. Fusionsvågor sker då en hög aktivitet 

av fusioner på marknaden observeras. Alexandridis et al. (2012) lägger fram bevis för en sjätte 

fusionsvåg under åren 2003-2007. Enligt dem drivs den vågen endast av neoklassisk teori, det vill 

säga av utbud och efterfrågan. De menar att en köpare är mindre, om ens alls, övervärderad och 

köper målbolag som är liknande dem själva. Deras slutsats är att marknaden inte behöver vara 

felvärderad för att fusionsaktiviteten ska vara hög. RKV anser att fusionsvågor drivs av teknolo-

giska förändringar vilket skulle kunna förklara varför fusionsvågor verkar följa konjunkturen i 

samhället. När det första företaget inom en specifik bransch ingår i en fusion leder det vanligtvis 

till att fler företag inom samma bransch ingår i fusioner (Mitchell och Mulherin 1996). Det är 

början till en fusionsvåg. Med varje ny fusion bör marknadspriset uppdateras. Denna justering av 

marknaden minskar sannolikheten att ytterligare fusioner äger rum. Det som egentligen händer 

är att när en fusion äger rum anser marknaden att de potentiella synergieffekterna av fusioner 

bör vara hög bland alla övervärderade bolag. Detta leder snarare till att marknadspriset inte juste-

ras till den grad som den bör och en fusionsvåg tar sin början. En fusionsvåg slutar därför först 

när marknaden inser det verkliga värdet av de uppkomna synergieffekterna hos den första fus-

ionen. Enligt felvärderingsteorin anses hög fusionsaktivitet kunna knytas till en specifik sektor. 

Detta leder till hypotes tre (H3): 

H3: Den totala fusionsaktiviteten är hög då en specifik sektor är övervärderad enligt marknaden. 
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 Metod 3

3.1 Datainsamling 

Data som används i denna studie hämtas från SDC Platinum (SDC) och från Datastream 

(version 5.1), som båda ägs av Thompson Reuters. För att få tillgång till SDC har vi besökt 

Swedish House of Finance i Stockholm medan Ekonomikums bibliotek i Uppsala haft tillgång 

till Datastream. Från SDC extraheras alla företag som varit inblandad i en fusion i Sverige för 

tidsperioden 1986 till 2013, det vill säga en tidsperiod om 28 år. Sökkriterierna som ställs upp är 

att både köpare och målbolag är svenska, köpesumman är minst $100 miljoner och att fusionen 

är genomförd. Dessa sökkriterier genererar en population om 398 fusionspar (796 bolag). SDC 

anger datum då fusionen tillkännages, vilket ger en bild av hur många fusioner som sker per år. 

SDC namnger vilka bolag som är köpare och vilka som är målbolag. För att undersöka fusioner 

och fusionsvågor med hjälp av felvärderingsteorin är det fusionsparen som är viktiga. SDC anger 

däremot inte vilka bolag som är privata eller vilka som är börsnoterade. Vi är endast intresserade 

av de fusioner där både köpare och målbolag är börsnoterade. Det är ett kriterium för att de ska 

vara sökbara i Datastream. För att få fram ett slutligt urval matchas samtliga 398 fusionspar (796 

bolag) från SDC mot Datastream.  

I Datastream genereras samtliga börsnoterade bolag i Sverige, både nu aktiva och avvecklade 

bolag, vilket summeras till 2,358 aktier. De 2,358 aktier rensas så att endast en aktie per bolag 

kvarstår. Några extremvärden rensas bort vilket ger 701 bolag över tidsperioden 1986 till 2013. 

De värden som rensas bort är främst bolag inom IT-branschen under slutet av 1990-talet (IT-

bubblan). Det rör sig enbart om ett fåtal observationer där pris per aktie uppgår till mer än 100 

gånger mer än resten av bolagen i datasetet.  

Vi matchar de 398 fusionspar mot de 701 bolagen. I de fall där endast köpare eller målbolag 

finns i Datastream, tas hela paret bort. Vi får ett slutgiltigt urval om 33 fusionspar (66 bolag). Det 

är dessa 33 fusionspar som undersöks vidare. Fördelningen av totalt antal fusionspar och det 

slutgiltiga urvalet visas i Tabell 2. Det bortfall vi får beror på att flera av bolagen är privatägda 

eller att de är investerare eller aktieägare och därför inte är listade på Stockholmsbörsen. En an-

nan anledning är att trots att företagen är listade så är deras data ofullständig i Datastream. För 

att testa felvärderingsteorin jämförs de 33 fusionsparen mot den underliggande marknaden. Den 

ändras varje år beroende på hur många bolag som är börsnoterade det året. De år som fusions-

bolagen inte ingår i en fusion, infogas dessa till den underliggande marknaden. Då inga fusioner 
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sker år 1986, bortses detta år från uträkningarna. Åren som undersöks blir därmed 1987 till 2013 

alltså ett urval om 27 år. 

 

Tabell 2: Totalt antal fusioner samt slutgiltigt urval i Sverige mellan 1986 och 2013. Totalt antal fusioner är 

398 par enligt SDC Platinum. Slutgiltigt urval efter att dessa matchas mot Datastream är 33 par. Antalet 

fusionspar har kategoriserats efter det år som det tillkännagavs.  

År Totalt antal 
fusioner 

Slutgiltigt urval  År Totalt antal 
fusioner 

Slutgiltigt 
urval 

1986 3 0  2000 16 1 

1987 3 1  2001 15 1 

1988 8 0  2002 6 0 

1989 9 0  2003 13 1 

1990 9 0  2004 22 2 

1991 6 0  2005 17 2 

1992 13 2  2006 38 1 

1993 7 0  2007 22 4 

1994 9 1  2008 18 0 

1995 8 1  2009 5 2 

1996 13 2  2010 27 2 

1997 18 5  2011 25 2 

1998 18 0  2012 13 1 

1999 20 2  2013 17 0 

    SUMMA 398 33 

 

För att undersöka de 701 bolagen (som inkluderar fusionsparen) med data från Datastream finns 

det två alternativ. Antingen används marknadsvärde (MV) och bokfört värde (WC05476) eller 

pris (P) och bokfört värde per aktie. Förekomsten av P finns för flest bolag. Bokfört värde per 

aktie finns däremot inte, men kan räknas fram med hjälp av pris till bokfört värde (PTBV). 

Därmed extraheras P och PTBV för samtliga bolag vid bokslutsdatum. Dessa värden 

logaritmeras för att anta normalfördelning och används i uträkningen av felvärderingen. 
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3.2 Modell 

För att undersöka felvärderingsteorin används ”Market-to-Book” (M/B), som är ett uttryck på 

hur marknadsvärdet (MV) av ett bolag förhåller sig till det bokförda värdet (BV). I likhet med 

Coakley och RKRV används 
M

B
 som en grov uppskattning på om bolaget är över- eller undervär-

derat enligt marknaden. I vårt fall indikerar Ekvation 1 att då 
M

B
 är större än 1 så är bolaget över-

värderat och är det mindre än 1 så är det undervärderat.  

M

B
=

MV

BV
            (1) 

För att räkna fram felvärderingen (V) multipliceras det högra ledet i ekvation 1 med M/B. Ekvat-

ion 1 kan därmed skrivas om så att den uttrycker ”Market-to-Value” (
M

V
) multiplicerat med ”Va-

lue-to-Book” (
V

B
), se Ekvation 2.  

M

B
 = 

M

V
 × 

V

B
           (2) 

RKRV och Coakley utvecklar Ekvation 2 vidare för att undersöka V. Felvärderingsteorin anser 

att V kan härledas till en företagsspecifik kortsiktig felvärdering (
M

VS 
), en sektorspecifik långsiktig 

felvärdering (
VS

VL
) och ett långsiktigt fundamentalt värde till bokfört värde (

VL

B
). Ekvation 3 ut-

trycks därmed som, 

M

B
 = 

M

VS 
× 

VS

VL
× 

VL

B
           (3) 

Då 
VS

VL
 inte kan undersökas på grund av ett litet urval har vi på inrådan av Professor Jerry Coak-

ley, den 8 december 2014, valt att använda hans förslag på en förenklad modell. Denna modell 

undersöker endast den kortsiktiga felvärderingen 
M

VS 
 och den långsiktiga felvärderingen 

VL

B
. Detta 

uttrycks i ekvation 4. 
M

VS 
 och  

VL

B
 beräknas på olika sätt vilket förklaras i nästa avsnitt.   

M

B
 = 

M

VS 
 × 

VL

B
            (4) 
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3.3 Hur räknas den kortsiktiga felvärderingen fram? 

För att räkna fram den korsiktiga felvärderingen 
M

VS
 utförs en regression. I Ekvation 5 represente-

rar ln(M) och ln(B) det logaritmerade värdena på pris respektive bokfört värde. Skärningspunk-

ten (a) och lutningen (b) räknas fram med hjälp av regressionen och ger de anpassade värdena 

för â och b̂. 

ln(M) = a + b × ln(B) + u         (5) 

För vårt urval om 27 år räknas ett â och b̂ fram per år. För varje år som det finns fusionsbolag 

används de anpassade värdena för samma år för att räkna fram den kortsiktiga felvärderingen 
M

VS
. 

I Ekvation 6 representerar ln(M1) och ln(B1) de logaritmerade värdena på pris respektive bokfört 

värde för endera köpare eller målbolag för ett specifikt år. De anpassade värdena â och b̂ är då 

från den underliggande marknaden för samma år.  

ln(M1) = a ̂+ b ̂× ln(B1)         (6) 

Skillnaden mellan det vänstra och högra ledet i Ekvation 6 ger det logaritmerade värdet för 
M

VS
 (se 

Ekvation 7). Det ger en indikation på om marknaden över- eller undervärderar målbolaget och 

köparen på kort sikt. Vi räknar på så sätt fram ett 
M

VS
 för var och en av de 33 köpare och de 33 

målbolag. 

ln(
M

VS
) = ln(M1) − a ̂+ b ̂× ln(B1)        (7) 

För att pröva H1 undersöks skillnad mellan köparen och målbolagen 
M

VS
 genom att utföra ett 

tvåsidigt t-test. Om p-värdet är större än 0.05 indikerar det att H1 bör förkastas. 

 

3.4 Hur räknas den långsiktiga felvärderingen fram?   

De skattade â och b̂ värden per år som räknas fram med hjälp av Ekvation 5 används också för 

att räkna fram den långsiktiga felvärderingen 
VL

B
. I likhet med RKRV räknas ett medelvärde fram 

med hjälp av de 27 â och b̂, då ln(B1) hålls konstant för en specifik köpare eller målbolag. Skill-

naden mellan ln(B1) och medelvärdet blir 
VL

B
 (se Ekvation 8). Det ger en indikation på hur mark-
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naden värderar bolaget (köpare eller målbolag) på lång sikt. Vi räknar på så sätt fram ett 
VL

B
 för 

var och en av de 33 köpare respektive målbolag.   

ln (
VL

B
) = (

1

𝑇
∑ a ̂+ b ̂× ln(B1)) − ln(B1)       (8) 

För att pröva H2 undersöks skillnaden mellan köparen och målbolagens 
VL

B
 genom att utföra ett 

tvåsidigt t-test. Om p-värdet är större än 0.05 indikerar det att H2 bör förkastas. 

 

3.5 Hur undersöks fusionsvågor? 

För att förklara samtliga fusionsvågor undersöks fusionsaktivitet inom den sektor som är mest 

respresenterad inom det totala fusionsurvalet (398 fusionspar). Vi tar ett stickprov för vart och 

ett av de fyra år som har mest fusionsaktivitet. Det vill säga år 1992 (13 fusionspar), år 1999 (20 

fusionspar), år 2006 (38 fusionspar) och år 2010 (27 fusionspar) (se Tabell 2). I Datastream kate-

goriseras köpare och målbolag för dessa fyra år enligt koden INDM2, som ger en uppdelning i 

tio sektorer. Den sektor som är mest representerad bland våra stickprov är den finansiella sek-

torn som består av banker, försäkring, fastigheter, finansiella tjänster och kapitalinvesteringar. Då 

data för P och PTBV inte finns för flertalet av fusionsparen, är det endast den mest represente-

rade sektorn som är av intresse. Vi gör ett antagande att den underliggande marknaden för 

samma stickprovsår kan ge en indikation på om den finansiella sektorn är över- eller undervärde-

rad.  Den underliggande marknaden för de fyra åren kategoriseras enligt samma kod (INDM2). 

Den finansiella sektorn lyfts ut från den underliggande marknaden i de fyra åren. Med hjälp av P 

och PTBV för dessa räknas 
M

B
 fram. För att pröva H3 jämförs 

M

B
 för den finansiella sektorn med 

M

B
 från den resterande underliggande marknaden för att se om de skiljer sig åt. Detta görs med 

hjälp av ett tvåsidigt t-test. Om ett p-värde är större än 0.05 indikerar det att H3 bör förkastas. 
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 Resultat 4

Market-to-Book (
M

B 
) används som en grov uppskattning på om ett bolag är över eller undervär-

derat enligt marknaden. Den består av en kortsiktig (
M

VS
) och en långsiktig (

VL

B
) felvärderingen. 

Ekvation 4 säger att  
M

B
 = 

M

VS
 × 

VL

B
. 

I Tabell 3 redovisas 
M

B
, 

M

VS
 och 

VL

B
 för både målbolag och köpare i standardenheter. 

M

B
 är de värden 

på pris och bokfört värde som extraheras direkt från Datastream. Värdena för 
M

VS
 och 

VL

B
 är fram-

räknade. Det vill säga att 
M

B
 som redovisas i Tabell 3 inte är lika med 

M

VS
 multiplicerat med 

VL

B
 vil-

ket beror på avrundningsfel i uträkningarna. 

Vi ser att 
M

B
 för både målbolag och köpare är större än 1 vilket indikerar att aktierna är övervärde-

rade. Enligt felvärderingsteorin bör köparen (1,41) vara relativt mer övervärderad än målbolaget 

(1,63) vilket inte är fallet. Med hjälp av ett t-test undersöks signifikansen och p-värdet (0,28) in-

dikerar att skillnaden mellan köpare och målbolag inte är signifikant. 

 

Tabell 3: Felvärdering av målbolag och köpare med hjälp av "Market-to-Book". P-värden redovisas i tabel-

len vid ett 95 % konfidensintervall. Alla siffror anges i standardenheter.  

 Målbolag Köpare Målbolag/Köpare 

M

B
 1,63 ± 1,67 1,41 ± 1,65 

1,15 

p=0,28 

M

VS

 1,01 ± 1,73 0,84 ±1,80 
1,20 

p=0,22 

VL

B
 1,49 ± 1,19 1,57 ± 1,26 

0,95 

p=0,32 

 

För att undersöka vart felvärderingen i 
M

B
 ligger, undersöks den kortsiktiga felvärderingen (

M

VS
) 

och den långsiktiga felvärderingen (
VL

B
). En regression utförs per år över tidsperioden 1987 till 

2013 på den underliggande marknaden. Regressionerna utförs för att få anpassade värden på 

lutningen (â) och skärningspunkten (b̂). I Tabell 4 redovisas resultaten för de anpassade värden 

av â och b̂. Hur väl dessa anpassningar representerar datasetet, r2, redovisas också. Medelvärdet 
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för samtliga r2 är 0,73. Denna förklaringsgrad är i linje med RKRV (0,73) men något lägre än vad 

Coakley redovisar (0,78).  

 

Tabell 4: En tidserie över medelvärde av regressionsresultat, ln(M) = a + b × ln(B)+u. r2 visar hur bra 

regressionen är anpassad till datasetet. Medelvärdet av samtliga r2 är 0,73. 

År â b̂ r2  År â b̂ r2 

1987 0,77 0,95 0,82  2001 1,07 0,81 0,67 

1988 1,38 0,83 0,80  2002 0,77 0,84 0,67 

1989 0,82 0,96 0,86  2003 1,05 0,83 0,74 

1990 0,64 0,88 0,82  2004 1,23 0,83 0,79 

1991 0,45 0,86 0,74  2005 1,51 0,81 0,81 

1992 0,27 0,81 0,65  2006 1,55 0,81 0,81 

1993 1,04 0,77 0,69  2007 1,28 0,85 0,80 

1994 1,01 0,81 0,76  2008 0,76 0,80 0,74 

1995 1,00 0,80 0,72  2009 0,92 0,85 0,77 

1996 1,58 0,70 0,61  2010 0,83 0,89 0,78 

1997 1,72 0,72 0,64  2011 0,60 0,88 0,77 

1998 1,44 0,74 0,54  2012 0,60 0,90 0,77 

1999 1,76 0,71 0,52  2013 0,84 0,92 0,80 

2000 1,36 0,81 0,66  Medel   0,73 

 

 

4.1 Den kortsiktiga felvärderingen 

För att förklara den kortsiktiga felvärderingen undersöks 
M

VS
. Den undersöks för att pröva om H1 

stämmer, det vill säga att en köpare som är övervärderad köper relativt undervärderade målbolag, 

då båda är övervärderade enligt marknaden. Tabell 3 redovisar resultatet för 
M

VS
. Vi utläser att 

köparen är undervärderad (0,84) av marknaden och att målbolagets (1,01) bokförda värde av-

speglas av marknaden. Detta resultat stämmer inte överens med H1. Med hjälp av ett t-test un-

dersöks signifikansen och p-värdet (0,22) indikerar att skillnaden mellan köpare och målbolag 

inte är signifikant. Vi förkastar därmed H1 då resultaten indikerar att de inte stämmer överens 

med felvärderingsteorin. Detta står i motsats till både Coakley och RKRV.     
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4.2 Den långsiktiga felvärderingen 

För att förklara den långsiktiga felvärderingen undersöks 
VL

B
. Den undersöks för att pröva om H2 

stämmer. Det vill säga att en köpare med lägre långsiktig tillväxt köper ett målbolag med relativt 

högre långsiktig tillväxt. Resultatet kan utläsas i Tabell 3. Då 
VL

B
 för målbolag och köpare är större 

än 1, indikerar det att båda har en positiv långsiktig tillväxt enligt marknaden. Enligt H2 bör kö-

pare (1,57) ha en lägre långsiktig tillväxt än målbolaget (1,49) vilket inte är fallet. Med hjälp av ett 

t-test undersöks signifikansen och p-värdet (0,32) indikerar att skillnaden mellan köpare och 

målbolag inte är signifikant. Vi förkastar därmed H2 då resultatet indikerar att den inte stämmer 

överens med felvärderingsteorin. Detta står i motsats till både Coakley och RKRV. 

 

4.3 Fusionsvågor och fusionsaktivitet 

För att förklara hur fusionsvågor uppkommer undersöks skillnaden av 
M

B
  mellan den underlig-

gande marknaden och den mest representerade sektorn i vårt urval. H3 säger att den totala fus-

ionsaktiviteten är hög då en specifik sektor är övervärderad enligt marknaden. Vi undersöker alla 

fusionspar (398) med hjälp av den underliggande ekonomin. Stickprov tas för fyra år då fusions-

aktiviteten varit hög: 1992 (13 st.), 1999 (20 st.), 2006 (38 st.) och 2010 (27 st.). Dessa fyra toppar 

(se Tabell 2) anser vi markera fyra möjliga fusionsvågor i Sverige. I Tabell 5 visas resultatet av 
M

B
 

för den underliggande marknaden och den finansiella sektorn. Ur tabellen kan vi utläsa att den 

finansiella sektorn är ungefär lika värderad som den underliggande marknaden år 1992, 1999 och 

2010. År 2006 indikerar sektorn att den finansiella sektorn är relativt undervärderad. Med hjälp 

av ett t-test undersöks skillnaden mellan 
M

B
 värdena. Vi finner att p-värdena för år 1992 (0,80), för 

år 1999 (0,74), för år 2006 (0,29) och för år 2010 (0,99) inte är signifikanta. Det ger en indikation 

på att det inte finns någon skillnad mellan den underliggande marknaden och den finansiella sek-

torn. Vi förkastar därmed H3 då resultatet indikerar att felvärderingsteorin inte stämmer på 

svensk fusionsdata. Detta står i motsats till både Coakley och RKRV som menar att felvärde-

ringsteorin kan förklara stora delar av fusionsaktiviteten i både USA och Storbritannien. 
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Tabell 5: Redovisning av 
M

B
 för år 1992, 1999, 2006 och 2010 för den underliggande marknaden och den fi-

nansiella sektorn. P-värden redovisas i tabellen vid ett 95 % konfidensintervall. Alla siffror anges i standar-

denheter. 

 Underliggande marknad Finansiella sektorn P-värde 

M

B
 (1992) 2,53 ± 1,36 2,59 ± 1,69 0,80 

M

B
 (1999) 2,29 ± 10,64 2,80 ± 1,60 0,74 

M

B
 (2006) 17,8 ±28,9 3,25 ± 1,45 0,29 

M

B
 (2010) 3,97 ± 25,3 3,97 ± 16,9 0,99 
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 Analys  5

Den modell vi använder oss av för att undersöka 
M

B
  är ett grovt mått på om ett bolags aktie är 

över- eller undervärderad av marknaden. Våra resultat visar att samtliga fusionspar i vårt urval 

(33 fusionspar) är övervärderade. Det finns däremot ingen signifikant skillnad mellan köpare och 

målbolag för 
M

B
. Resultatet för 

M

VS
 och 

VL

B
 visar inte heller på någon signifikant skillnad mellan fus-

ionsparen. Därför förkastas H1 och H2. Våra resultat står därmed i motsats till både RKRV och 

Coakleys resultat.  

Från SDC extraheras 398 fusionspar där ungefär 300 inte är listade på Stockholmsbörsen, vilket 

ger ett bortfall på 75 %. Detta bortfall överensstämmer med det bortfall som Coakley anger uti-

från data från Storbritannien. Av de resterande 98 fusionsparen finner vi 33 fusionspar som be-

står av både en köpare och ett målbolag. Frågan är om 33 fusionspar är ett representativt urval 

för att undersöka felvärderingens förklaringsgrad på fusioner i Sverige? En alternativ metod 

skulle vara att manuellt plocka fram bokfört värde på de privata bolagen. Detta är tidskrävande 

och därmed inte genomförbart på tio veckor.  

En fundering är hur bra 
M

B
 är som mått för att undersöka om ett bolag är över- eller undervärde-

rat. Vi använder oss av en förenkling av RKRV och Coakleys modell då vi inte kan undersöka 

den sektorspecifika felvärderingen på exakt samma sätt. Däremot använder RKRV och Coakley 

modellen i och med att den stämmer med RKV och SV:s teorier. De menar att modellen fångar 

upp variationer i felvärderingen bättre än mer komplexa modeller och att den därmed fungerar 

som en bra indikator.  I verkligheten används konservativ redovisning för att värdera bolag.   

Då vi inte kan se en felvärdering mellan köpare och målbolag i den kortsiktiga och den långsik-

tiga felvärderingstermen bör vi finna en annan tolkning till vad resultatet innebär. Ett alternativ 

skulle vara att se 
M

VS
  och 

VL

B
 som ett kortsiktigt och långsiktigt mått på hur aktien är värderad av 

marknaden. Om så är fallet skulle vårt resultat tolkas som att marknaden värderar ett bolag på 

kort sikt till att vara snarlikt det bokförda värdet. Det långsiktiga värdet på bolaget övervärderas 

däremot av marknaden. Då den långsiktiga felvärderingen fångar upp potentiella positiva syner-

gieffekter skulle vårt resultat tyda på att fusioner sker mellan bolag som båda har en långsiktig 

övervärdering. Det vill säga att både köpare och målbolag hoppas kunna tillföra långsiktiga posi-

tiva effekter till den tilltänkta fusionen. Däremot visar Capron och Pistre (2002) att det fortfa-

rande kan vara svårt att i efterhand koppla vilken positiv effekt som kommer från köparen re-

spektive målbolaget efter det att fusionen ägt rum. 
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Vi väljer att undersöka 
VL

B
 utifrån den metod som anges i RKRV istället för den som anges i 

Coakley. Det gör vi eftersom vi redan använder en förenklad modell för att undersöka 
M

B
. RKRV 

räknar på ett medel över hela den underliggande ekonomin för ett specifikt år medan Coakley 

använder sig av en rörlig 5-årig företagscykel. Skillnaden mellan dessa redovisas i Coakley. De 

menar att RKRV:s metod ger en något större skillnad i felvärderingen mellan målbolag och kö-

pare. Vi ser däremot ingen skillnad i våra resultat utifrån RKRV. Vi tror inte att resultatet skulle 

skilja sig åt om vi använde oss av metoden som anges av Coakley då hans resultat visar på en 

lägre felvärdering än RKRV.  

Med hjälp av den mest representerade sektorn bland de 398 fusionspar samt den underliggande 

marknaden undersöks om fusionsvågor förklaras av felvärderingsteorin. Den mest represente-

rade sektorn bland de 398 fusionsparen är den finansiella sektorn. Genom att jämföra 
M

B
 för den 

finansiella sektorn och den underliggande marknaden finner vi, på samma sätt som för H1 och 

H2, att det inte finns någon signifikant skillnad dem emellan. Vi förkastar därmed H3. Detta står 

i motsats till resultaten som presenteras av RKRV och Coakley.  

RKRV och Coakley har ett relativt stort urval vilket gör att de kategoriserar sina fusionspar i 

sektorer enligt Fama och French vedertagna 12 industri klassificering. Då vårt urval om 33 fus-

ionspar beaktas som litet kan vi inte göra på samma sätt som Coakley och RKRV. Vårt anta-

gande är att den finansiella sektorn utifrån de 398 fusionsparen kan undersökas med hjälp av den 

finansiella sektorn i den underliggande marknaden. När vi undersöker de 398 fusionsparen i sin 

helhet ser vi att mer än 25 % av fusionerna genom tiden har skett inom den sektorn. Det stäm-

mer överens med resultaten som presenteras av Mitchell och Mulherin (1996) där 12,8 % av ur-

valet tillhör den finansiella sektorn. Frågan är om felvärderingsteorin kan hantera den finansiella 

sektorn? Enligt Hoogervorst (2013) anses den finansiella sektorn bete sig annorlunda mot andra 

sektorer och bör därmed särbehandlas. Det har bland annat att göra med värdering av materiella 

och immateriella tillgångar.  

Då fusioner och fusionsvågor i Sverige inte kan förklaras av felvärderingsteorin bör vi finna en 

annan förklaring. Situationsbaserade orsaker skulle kunna vara en förklaring vilket verkar stämma 

överens med Alexandridis et al. (2012). De finner i sin studie att fusioner mellan 2003 till 2007 

snarare beror på den neoklassiska teorin, det vill säga utbud och efterfrågan.  
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I Figur 1 kan fyra möjliga fusionsvågor utläsas utifrån de 398 fusionspar som observerats på den 

svenska marknaden under tidsperioden 1986 till 2013. Enligt RKV indikerar dessa möjliga 

fusionsvågor att det kan finns en koppling till den svenska konjunkturen. Enligt Tillväxtanalys 

(2013) kan den topp som syns år 1992 bero på finanskrisen 1990 till 1994. Den topp som syns år 

1999 kan bero på IT-bubblan. Toppen år 2006 kan bero på den högkonjunktur som leder till den 

världsomfattande finanskrisen år 2008 och toppen år 2010 ger en antydan om att marknaden är 

på väg att återhämta sig. Vi tror därmed att fusion och fusionsvågor utifrån svensk data bättre 

kan förklaras med hjälp av situationsbaserade orsaker. De mest sannolika orsakerna är 

bolagsstyrningsfrågor, teknologiska förändringar samt industrichocker.  

 

 

Figur 1: Antal fusioner som tillkännagavs (398 par) per år i Sverige mellan åren 1986 och 2013. De stora 

fusionstopparna inträffade år 1992, 1999, 2006 och 2010.  
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 Slutsatser 6

Vi undersöker om fusion och fusionsvågor i Sverige 1986 till 2013 kan förklaras av felvärderings-

teorin. Det är en enhetsteori som utvecklats på var sitt håll av Shleifer och Vishny (2003) och 

Rhodes-Kropf och Viswanathan (2004). Denna teori har undersökts empiriskt av Rhodes-Kropf 

et al. (2005) på data från USA 1977 till 2000 och Coakley et al. (2010) på data från Storbritannien 

1986 till 2002. Med hjälp av tre hypoteser undersöker vi ”Market-to-Book” för att testa om det 

finns en felvärdering i hur marknaden värderar ett bolag. Den värderingen består av en kortsiktig 

och en långsiktig felvärderingskomponent. De tre hypoteserna som vi undersöker är: 

H1: En köpare som är övervärderad köper relativt undervärderade målbolag, då båda är övervär-

derade enligt marknaden. 

H2: Köpare med lägre långsiktig tillväxt köper målbolag med relativt högre långsiktig tillväxt. 

H3: Den totala fusionsaktiviteten är hög då en specifik sektor är övervärderad enligt marknaden. 

Våra resultat visar inte på någon signifikant skillnad på varken över- eller undervärderingen mel-

lan målbolag och köpare och därmed förkastas samtliga hypoteser. Detta står i motsatts till både 

RKRV och Coakley som finner att felvärderingsteorin kan förklara stora delar av fusionsaktivite-

ten både i USA och i Storbritannien. Trots att fusioner och fusionsvågor i Sverige inte kan för-

klaras av felvärderingsteorin kan vi utläsa fyra fusionsvågor utifrån samtliga fusioner (398 fus-

ionspar) som genomförts i Sverige under den undersökta tidsperioden. Dessa fyra fusionsvågor 

uppkommer år 1992, 1999, 2006 och 2010 och kan kopplas till konjunkturens upp och ned-

gångar. Vi anser därför att situationsbaserade orsaker bättre skulle kunna förklara de fusioner och 

fusionsvågor som hittills observerats i Sverige. Detta bör undersökas närmare. 

Tidigare forskning inom fusion och fusionsvågor i Sverige är relativt liten. Endast 57 avhandling-

ar har skrivits mellan åren 1971 och 2008. De flesta av dessa avhandlingar är kvalitativa och fo-

kuserar på vilka synergieffekter som uppkommer efter att fusionen trätt i kraft. Endast en annan 

studie är liknande med den som presenteras här. Den studien använder data från 1946 till 1969. 

En första ansats till att skapa ett utrymme för forskare som är verksamma inom fusioner och 

förvärv sker med en workshop år 2009 (Dahlin 2009). Kan det vara så att den svenska mark-

naden är för liten för att utföra kvantitativa studier på och att fokus istället bör ligga på kvalita-

tiva studier? Det skulle i så fall ligga i linje med de avhandlingar vi tidigare sett. Eftersom det bara 

finns en annan studie som använt sig av svensk fusionsdata fyller den här studien en kunskaps-

lucka. 
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Vi tror att vidare forskningen inom fusioner och förvärv är intressant och områden att forska 

vidare på i framtiden kan vara:  

 Undersök vilka frågor som kan vara intressanta ur ett svenskt perspektiv.  

 Vilka situationsbaserade teorier stämmer på svensk data? 

 Finns det någon annan enhetsteori som stämmer på svenska fusioner? 

 Utöka datainsamlingen till att innefatta samtliga 398 fusionspar och se om felvärderings-

teorin kan förklara datan.  

 Vad forskas det om inom fusioner och förvärv i andra länder? Går det att applicera på 

svensk data? 

 Utveckla en ny metod för att räkna fram den långsiktiga felvärderingen.  
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