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Sammandrag 

De senaste åren har förvärvsaktiviteten världen över ökat. Hur marknaden reagerar vid 

annonsering av förvärv är ett omtvistat ämne, där förvärvsobjektets aktieägare enligt tidigare 

forskning gynnas medan resultaten för förvärvarens ägare går isär. Trots att majoriteten av alla 

förvärvsobjekt är privata har dessa fått begränsat utrymme i tidigare forskning. Syftet med 

studien är att undersöka huruvida det uppkommer avvikelseavkastning i förvärvarens aktie i 

samband med tillkännagivandet av förvärv av ett privat bolag. Vidare är syftet att undersöka hur 

utvalda faktorer påverkar avvikelseavkastningen. En eventstudie används för att undersöka 

förvärvsannonseringars aktiekurspåverkan. Studiens urval består av 357 förvärv genomförda av 

110 företag på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 2009-2013. Resultatet visar att det 

finns en positiv avvikelseavkastning i samband med annonseringen av förvärvandet av privata 

företag. Vidare innebär en lägre relativstorleksskillnad en högre avvikelseavkastning, medan 

utländska förvärv genererar en lägre. Inget samband mellan förvärvarens storlek och abnormal 

avkastning kan fastslås. Om serieförvärvare generar lägre avvikelseavkastning beror på 

definitionen av serieförvärvare. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Ett sätt för företag att uppnå olika strategiska mål är genom att förvärva andra företag. Under 

de senaste åren har mängden och värdet av företagsförvärv varit stigande världen över. 2015 

blev globalt sett ett rekordår för företagsförvärv. Det totala värdet uppgick till 4,7 biljoner 

dollar, vilket var 42 % högre än motsvarande siffra 2014. Det överträffade även det tidigare 

rekordåret 2007. (Lam, 2016) Samma trend återfinns i Norden; bara i Sverige gjordes affärer 

för nära 200 miljarder kronor under år 2015, även det ett nytt rekord (Lindblad, 2016). 

Det finns en rad möjliga motiv till att företag förvärvar andra bolag. En av de mest framträdande 

anledningarna är att uppnå synergieffekter1. Andra motiv till att förvärva bolag kan vara att få 

ökad kontroll över leverantörsledet, diversifiera sin verksamhet eller att det föreligger 

personliga incitament för ledningen att leda ett större bolag. (Berk & DeMarzo, 2014:934-940) 

Investeraren Warren Buffett har exempelvis sagt att många företagsförvärvare ser sig själva 

som vackra prinsessor med föreställningen att deras kyssar kan göra paddor till stiliga prinsar 

(Berkshire Hathaway Inc., 1981). 

I takt med ett tilltagande intresse från företag för förvärv som en strategisk möjlighet att 

utveckla verksamheten har även det akademiska intresset för förvärv ökat. Det har länge förts 

en diskussion om förvärv verkligen skapar värde generellt och för vilken part. Flera tidigare 

studier (Dodd & Ruback, 1977; Haugen & Udell, 1972) visar att det förvärvade bolagets 

aktieägare erhåller en positiv abnormal avkastning2 och således tjänar på affären. 

1.2. Problemdiskussion 

Trots att tidigare studier har kommit fram till att det förvärvade bolagets aktieägare erhåller en 

positiv abnormal avkastning är resultaten mindre entydiga beträffande det förvärvande 

företagets aktieägare. Negativ abnormal avkastning för förvärvaren observerades exempelvis i 

USA av Andrade, Mitchell och Stafford (2001), dock inte på accepterad signifikansnivå. I 

Storbritannien fann Franks och Harris (1989) att förvärvarens aktieägare fick mycket små eller 

inga abnormala vinster runt tidpunkten för tillkännagivandet av förvärvet. Däremot fann Jarrell 

                                                           
1 Att det föreligger synergieffekter innebär att två företag kan generera ett större ekonomiskt värde som en enhet 

än summan av vad vart och ett av företagen kan skapa på egen hand (Brigham & Daves, 2007:896). 
2  Med abnormal avkastning menas skillnaden mellan en tillgångs faktiska avkastning och dess förväntade 

avkastning (MacKinlay, 1997). I uppsatsen används abnormal avkastning och avvikelseavkastning synonymt. 
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och Poulsen (1989) i sin studie som genomfördes i USA att offentliggörande av bud innebar 

statistiskt signifikant positiv abnormal avkastning i förvärvarens aktie. 

Kring faktorer som påverkar en potentiell abnormal avkastning för förvärvaren visar studier att 

den abnormala avkastningen är högre för små företag än för stora (Jansen, Sanning & Stuart, 

2015; Moeller, Schlingemann & Stulz, 2004). Andra studier visar att relativstorleken mellan 

företagen påverkar, där en mindre relativstorleksskillnad är kopplat till en högre positiv 

abnormal avkastning (Asquith, Bruner & Mullins, 1983; Draper & Paudyal, 2006). En tredje 

faktor som tidigare forskning anser påverka är ifall företagsförvärvet har utländsk karaktär, då 

inhemska förvärv har resulterat i högre abnormal avkastning än gränsöverskridande (Conn et 

al., 2005; Moeller & Schlingemann, 2005). En ytterligare påverkande faktor enligt tidigare 

forskning är om företaget har genomfört flera förvärv under en specifik period. Sådana företag, 

så kallade serieförvärvare, har uppvisat lägre abnormal avkastning än företag som enbart gjort 

ett förvärv. (Aktas, de Bodt & Roll, 2009, 2011; Al Rahahleh & Wei, 2012; Conn et al., 2004) 

Vid majoriteten av de förvärv som skett i USA och Storbritannien är det förvärvade bolaget 

privat, men privata bolag har ändå till stor del exkluderats som undersökningsobjekt från 

tidigare forskning (Capron & Shen, 2007). Även sambanden som beskrivits kring abnormal 

avkastning har i de flesta studier fokuserat på publika bolag och endast ett fåtal har undersökt 

privata företag, sannolikt på grund av brist på information. Enligt en studie om privata företag 

av Draper och Paudyal (2006) uppvisar förvärvare av privata bolag i Storbritannien statistiskt 

signifikant positiv abnormal avkastning i samband med uppköpet. Dessa resultat skiljer sig från 

flera av de studier som undersöker samma effekt där det förvärvade bolaget istället varit publikt. 

Eftersom det bland annat finns skillnader i likviditet, företagskontroll, kompensation till 

ledningen och köpkraft är det inte säkert att tidigare studiers resultat för publika företag kan 

generaliseras till privata (ibid). Således är det intressant att undersöka om resultat från tidigare 

forskning kring annonseringseffekter av förvärv av publika företag även kan appliceras på 

privata företag. Detta gäller även de faktorer som möjligtvis påverkar denna 

avvikelseavkastning vid förvärv av privata företag, vilket är relativt outforskat. 

Ur ett investerarperspektiv är det intressant att förstå hur marknaden reagerar på ny information 

och för vem ett förvärv skapar värde. Således vore det av intresse att undersöka om en abnormal 

avkastning kan påvisas vid annonseringen av privata företagsförvärv, och vilka faktorer som 

påverkar denna. Förutom för investerare är det även viktigt för företagsledningar att få en ökad 

insikt i hur de strategiska valen, i form av företagsförvärv, påverkar företagets marknadsvärde. 
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Som föregående studier inom ämnet illustrerar är kursreaktioner vid företagsförvärv ett 

omtvistat ämne. Detta faktum, i kombination med det ökade intresset för företagsförvärv gör 

det till ett relevant ämne att undersöka. Tidigare studier har huvudsakligen genomförts i USA 

och Storbritannien och främst fokuserat på publika företag. Både USA och Storbritannien har 

ett så kallat anglosaxiskt rättssystem som kännetecknas av den högsta graden av rättigheter för 

aktieägare och graden av bolagsstyrning. Sverige har istället ett skandinaviskt rättssystem, 

vilket har en något lägre klassificering på de nämnda punkterna (La Porta et al., 2005). Utöver 

detta har den svenska aktiemarknaden en lägre förvärvsaktivitet (Moeller & Schlingemann, 

2005) och är mindre likvid (London Stock Exchange, 2016; Nasdaq OMX Nordic, 2016; 

NYSE, 2016) än de brittiska och amerikanska marknaderna, vilket gör att den skiljer sig 

väsentligt från dessa. Med detta i åtanke är det intressant att undersöka om tidigare resultat kan 

generaliseras till den svenska marknaden vid förvärv av privata företag. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det uppkommer en abnormal avkastning i ett 

förvärvande bolags aktie i samband med tillkännagivandet av förvärv av ett privat bolag. Vidare 

är syftet att undersöka hur det förvärvande bolagets storlek, relativa storleksskillnader, 

utlandsförvärv samt serieförvärvareffekter påverkar denna avkastning. Då det är ett relativt 

outforskat fenomen ämnar vi försöka fylla ett kunskapsgap och bidra till ytterligare forskning 

inom området. 

1.4. Disposition 

I detta stycke förklaras uppsatsens struktur. I kapitel två utvecklas den teoretiska referensramen 

och tidigare studiers resultat återges. Med stöd i tidigare forskning konstrueras även studiens 

hypoteser i detta avsnitt. I kapitel tre beskrivs och motiveras den metod som studien anammar. 

I kapitel fyra beskrivs resultatet, som analyseras med grund i den teoretiska referensramen. I 

det femte kapitlet summeras studiens slutsatser, diskuteras studiens tillförlitlighet samt ges 

förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare studier 

Detta kapitel inleds med en mer ingående förklaring av företagsförvärv. Vidare presenteras det 

teoretiska ramverket samt tidigare studiers resultat. Utifrån detta formuleras studiens 

hypoteser. 

2.1. Företagsförvärv 

Vid ett företagsförvärv betalas vanligtvis en förvärvspremie för att förvärvsobjektets ägare ska 

acceptera budet. I de fall ett publikt bolag förvärvas innebär det att förvärvaren betalar mer än 

det värde marknaden bedömer att bolaget har. Anledningen att förvärvet trots detta kan vara 

lönsamt för förvärvaren är att denne kan skapa värde som annars inte hade uppstått, genom 

synergieffekter. För att förvärvet ska vara ekonomiskt försvarbart ur förvärvarens perspektiv 

måste de ekonomiska synergier som skapas genom förvärvet överstiga den betalda budpremien. 

(Berk & DeMarzo, 2014:933-939) 

Synergieffekter kan uppstå på flera sätt, där en av de vanligaste orsakerna är stordriftsfördelar. 

När två företag slås ihop kan företagens verksamheter inom marknadsföring, ledning, 

produktion och distribution ofta integreras, vilket minskar kostnader och leder till högre 

vinstmarginaler. Stordriftsfördelar kan även vara av finansiell karaktär; större företag kan ofta 

låna till betydligt lägre ränta än vad mindre företag kan. Vidare kan det förvärvande företaget 

anse att förvärvsobjektet har misskötts av ledningen och skulle kunna förbättras med hjälp av 

en ny ledning. Är bedömningen korrekt utgör detta en synergieffekt, då det är en källa till 

ekonomiskt värdeskapande som uppstår ur förvärvet. En ytterligare synergieffekt är att få större 

marknadsandel till följd av förvärvet. En stark marknadsposition kan vara mycket lönsam för 

bolag eftersom det kan leda till en större möjlighet att påverka marknadspriset. (Brigham & 

Daves, 2007:896-899) 

Förutom möjligheten att uppnå synergieffekter finns det andra anledningar till varför 

företagsförvärv genomförs. Ett sådant motiv är underprissättning, där det förvärvande företaget 

anser att förvärvsobjektet är undervärderat av marknaden och därför är en lyckad investering 

(Dong et al., 2006). En annan anledning grundar sig i en hybrishypotes. Hypotesen menar att 

hybris drabbar högt uppsatta beslutsfattare inom organisationer som överskattar sin förmåga att 

utvinna synergieffekter och därför betalar ett överpris i form av en för hög budpremie. 

(Hayward & Hambrick, 1997) Den genomsnittliga budpremien i USA uppgår exempelvis till 

över 30 % (Eckbo, 2009).  
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2.2. Marknadens reaktion på ny information 

När ett förvärv annonseras leder det oftast till en påtaglig reaktion i aktiekursen för de 

inblandade företagen, om dessa är börsnoterade. Kursreaktionerna reflekterar marknadsaktörers 

förväntningar kring förvärvets värdeskapande och hur värdet kommer fördelas mellan parterna. 

(Brigham & Daves, 2007:929-930) Beträffande ovannämnda förvärvsmotiv är föreställningen 

att olika synergieffekter kan uppstå vid ett förvärv en anledning till varför en positiv reaktion 

kan urskiljas på marknaden. Även motiv om att företaget skulle vara underprissatt kan leda till 

en positiv reaktion förutsatt att marknaden delar bedömningen (Hayward & Hambrick, 1997). 

En anledning till en negativ marknadsreaktion är hybrishypotesen, som förutsäger en minskning 

av företagsvärdet för det förvärvande företaget på grund av överbetalning för förvärvsobjektet. 

Värdeminskningen behöver dock inte alltid reflekteras i aktiepriset på grund av annan 

information som framkommer i samband med tillkännagivandet, att förvärvet var väntat eller 

att den ekonomiska förlusten är för liten för att ha en märkbar påverkan på priset. (Roll, 1986) 

En vedertagen teori gällande information på aktiemarknaden är den effektiva 

marknadshypotesen (EMH). Hypotesen tillskriver marknaden varierande grader av 

informationseffektivitet. EMH existerar i tre former: svag, halvstark och stark. I sin svaga form 

menar EMH att dagens priser reflekterar all historisk publikt tillgänglig information. Den 

halvstarka formen yrkar på att priser inkorporerar all publikt tillgänglig information och 

dessutom effektivt justeras för att reflektera nytillkommen publik information, exempelvis 

annonseringen av ett förvärv. Den starka formen menar att priserna även reflekterar information 

som inte är publikt tillgänglig. (Fama, 1970) Eftersom studiens fokus är kursreaktion vid 

företagsförvärv, som utgör nytillkommen publik information, kommer det vara den halvstarka 

formen av EMH som förutsätts. 

2.3. Privata företag som förvärvsobjekt 

Konkurrensen på den privata förvärvsmarknaden, till skillnad från den publika, är ofta mycket 

begränsad. Vidare är ägarstrukturen ofta starkt koncentrerad i privata företag, vilket underlättar 

en mer effektiv övervakning som är förenlig med ägarnas intressen. Förvärv av privata företag 

har ofta ett lägre transaktionsvärde samt en högre relativstorleksskillnad till förvärvaren. 

(Chang, 1998) På grund av att storleken av privata företagsförvärv är relativt liten är det möjligt 

att negativa orsaker som hybris eller imperiebyggande3 förekommer i lägre utsträckning. Detta 

                                                           
3 Imperiebyggande inträffar när företagsledare strävar efter att öka företagets storlek i syfte att få högre lön eller 

status snarare än att maximera aktieägarvärde (Berk & DeMarzo, 2014:560).  
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antyder att förvärvare av privata företag är mer drivna av synergirelaterade motiv. (Kohers, 

2004) 

Privata företag levererar ofta ytterst begränsad information till marknaden, varför asymmetrisk 

information kring värdet av det privata förvärvsobjektet mellan förvärvaren och marknaden kan 

förväntas förekomma (Yuce & Ng, 2005). Att det föreligger asymmetrisk information betyder 

att någon av parterna vid exempelvis ett förvärv har tillgång till mer information än den andra 

(Wilson, 1967). På grund av bristen på tillgänglig information är värdering av privata företag 

problematiskt för många investerare. Aktier för privata företag skiljer sig markant från publika 

företag i bemärkelsen att en marknad redan existerar för de senare medan likviditeten för privata 

företags aktier är ytterst begränsad. Dessa likviditets- och informationsbrister gör att investerare 

ofta kräver en slags rabatt vid köp av privata företag för att kompensera för osäkerheten. 

(Kohers, 2004) Detta innebär att mer av eventuella synergieffekter kan förväntas tillfalla 

förvärvaren. Då det inte finns något marknadspris för privata företags aktier som fungerar som 

en referenspunkt är det även svårare för investerare att på kort tid upptäcka och korrigera för 

ett eventuellt överpris vid ett förvärv (Louis, 2013). 

Tidigare studier som undersökt förvärv av privata företag påvisar en positiv abnormal 

avkastning i samband med tillkännagivandet. I Fuller, Netter och Stegemollers (2002) studie 

från USA uppvisar förvärvare en positiv abnormal avkastning vid förvärv av privata företag 

medan uppköp av publika företag resulterar i en negativ. Författarna menar att detta skulle 

kunna förklaras av en rabatt vid köp av privata företag. Vidare har Draper och Paudyal (2006) 

undersökt förvärv av privata samt publika företag i Storbritannien under perioden 1981-2001. 

Resultaten visar att förvärvare av privata bolag uppvisar en positiv avvikelseavkastning under 

perioden kring annonseringen. Författarna menar att deras resultat överensstämmer med att 

privata företag är mindre likvida, vilket förstärker förvärvarens köpkraft och talar för en 

underbetalning för det privata företaget. Resultatet stöder även teorier om att ledningen för 

privata företag drivs mer av att agera i ägarnas intressen än enbart sina egna och att mindre 

privata företag lättare kan integreras i förvärvaren än större börsnoterade företag. 

Sammanfattningsvis så finns det teoretiska argument för positiva reaktioner i form av en rabatt 

för privata företag, lägre likviditet och ledningens motiv. Detta mynnar ut i studiens första 

hypotes: 

Hypotes 1: Det finns en positiv abnormal avkastning vid förvärv av privata företag. 
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2.4. Faktorer som påverkar avvikelseavkastning 

2.4.1. Förvärvarens storlek 

Eftersom kursrörelsen kan ses som marknadens reaktion på den förväntade storleken på 

förvärvets synergieffekter och hur dessa väntas fördelas mellan parterna kan faktorer som 

påverkar synergieffekterna även antas påverka avvikelseavkastningen. När ett stort företag 

genomför förvärv utgör synergieffekterna en mindre andel av företagets börsvärde än 

motsvarande effekt hos ett litet förvärvande bolag, vilket förklarar att kursreaktionen blir 

mindre (Jansen, Sanning & Stuart, 2015). En annan teori som anförts är att beslutsfattare i större 

företag i högre grad drabbas av övertro på sin egen förmåga och att denna hybris även 

reflekteras i premien de är villiga att betala för förvärvsobjekt (Moeller, Schlingemann & Stulz, 

2004). 

Dessa teoretiska förklaringar har ett visst stöd i tidigare studiers resultat. Enligt Moeller, 

Schlingemann och Stulz (2004) spelar storleken på företaget en viktig roll i kursrörelsen vid 

annonseringen av ett förvärv. Deras studie visar att små företag, definierade som den fjärdedel 

av bolagen noterade på New York Stock Exchange med lägst börsvärde, har 2,24 

procentenheter högre abnormal avkastning än stora företag. Studiens resultat kring denna 

storlekseffekt är robusta över tiden, oberoende av företags- och förvärvskaraktär. Detta menar 

författarna skulle kunna förklaras av att större företag betalar en högre förvärvspremie än små 

företag, vilket överensstämmer med hybrishypotesen. 

I Jansen, Sanning och Stuarts studie (2015) delas företagen in i fem kvintiler baserat på storlek. 

Resultaten visar även här att ju mindre det förvärvande företaget är, desto högre abnormal 

avkastning kan påvisas. De två lägsta kvintilerna uppvisar störst signifikant storlekseffekt. 

Effekten är inte statistiskt signifikant för den tredje och fjärde kvintilen, men är signifikant för 

den översta kvintilen. Likt Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) menar de att resultatet kan 

förklaras av att beslutsfattare i större företag har mer hybris. Studien påvisar ingen skillnad 

grundad i åtkomsten till information för olika storlekar på företagen. Detta mynnar ut i studiens 

andra hypotes: 

Hypotes 2: Den abnormala avkastningen är större när det förvärvande företaget är mindre. 

2.4.2. Relativstorleksskillnad 

Vid merparten av alla förvärv är förvärvsobjektet mindre än det förvärvande företaget. 

Synergieffekter påverkar förvärvarens aktiekurs i större utsträckning när det monetära värdet 

är betydande för det förvärvande bolaget. Förvärvandet av små företag genererar 
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synergieffekter till ett lägre värde i absoluta tal. Detta innebär att om det förvärvande företaget 

är betydligt större än förvärvsobjektet blir effekten inte lika påtaglig och således kan 

avvikelseavkastningen väntas vara lägre. (Draper & Paudyal, 2006) Mot detta kan invändas att 

företag som är små jämfört med det förvärvande företaget är lättare att integrera i verksamheten. 

Relativt sett stora förvärvsobjekt är svårare att inkorporera och är således mer riskabla som 

förvärv (Kusewitt, 1985). Integrationssvårigheter kan bero på en rad faktorer, exempelvis kan 

olika företagskulturer leda till inre stridigheter och utgöra betydande hinder för att lyckas 

utvinna några synergieffekter alls (Datta, 1991). 

Draper och Paudyal (2006) visar att den abnormala avkastningen vid annonseringen av ett 

förvärv är högre för förvärvare när storlekskillnaden mellan parterna är liten. Studien visar även 

att detta samband kring relativstorleken mellan parterna endast stöds vid förvärv av privata 

företag. Även Asquith, Bruner och Mullins (1983) finner att relativstorleken mellan företagen 

påverkar den abnormala avkastningen. I studien, som undersöker förvärvsbud av Fortune 

10004-företag, påvisas ett positivt samband mellan det budande företagets avvikelseavkastning 

och den relativa storleken på förvärvsobjektet som är statistiskt signifikant. I genomsnitt 

genererade ett bud på ett förvärvsobjekt med halva storleken av det budande företaget en 

kumulativ abnormal avkastning som var 1,8 procentenheter högre än ett bud på ett 

förvärvsobjekt vars storlek endast var en tiondel. Författarna menar att fenomenet förklaras av 

att eventuella synergieffekter är mer påtagliga när skillnaden mellan företagens storlek är liten. 

Mot bakgrund av dessa studier är den tredje hypotesen följande: 

Hypotes 3: Den abnormala avkastningen är större när skillnaden i relativstorlek mellan 

parterna är liten. 

2.4.3. Utlandsförvärv 

Ytterligare en faktor som kan påverka avvikelseavkastningen vid annonseringen av ett förvärv 

är om förvärvsobjektet har ursprung i samma land eller inte. Det finns flera teoretiska 

förklaringar till att utländska och inhemska förvärv skiljer sig åt och varför marknaden skulle 

reagera annorlunda på dessa. Något som talar för en positiv avkastning vid utländska förvärv 

är en ökad internationell diversifiering, vilket är förknippat med en högre riskspridning. En 

annan positiv aspekt är möjligheten att dra nytta av fördelar som kan uppkomma i ett 

multinationellt nätverk. Eftersom graden av marknadsintegration varierar i olika länder skulle 

                                                           
4 Fortune 1000 är en lista som rankar de 1000 största amerikanska företagen, baserat på företagens omsättning 

(Fortune, 2016).  
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fördelarna eller nackdelarna dock variera beroende på land. (Doukas & Travlos, 1988) En annan 

teori kring utländska investeringar är internaliseringsteorin, som menar att företagsspecifika 

fördelar i form av kunskap kan användas för att internalisera nya marknader (Rugman, 1980). 

Ett faktum som talar emot att marknaden skulle se positivt på en ökad diversifiering är att 

aktieägarna själva kan diversifiera sina portföljer genom att köpa aktier i andra bolag. Att 

enskilda bolag i portföljen försöker reducera sin risk genom diversifiering fyller då ingen 

uppenbar funktion för investerare, då önskvärd diversifiering istället kan ske på portföljnivå. 

(Berk & DeMarzo, 2014:938) 

Tidigare studiers resultat är något tvetydiga. Doukas och Travlos (1988) visar att när 

amerikanska företag förvärvar internationella bolag på en ny marknad uppstår en positiv 

abnormal avkastning för förvärvarens aktieägare, men om företaget redan har verksamhet i 

landet är avkastningen istället negativ. Moeller och Schlingemann (2005) visar att amerikanska 

företag som genomför gränsöverskridande förvärv uppvisar 1 procentenhets lägre abnormal 

avkastning än företag som genomför inhemska förvärv. De kallar detta fenomen en 

gränsöverskridningseffekt och menar att kostnader för internationell diversifiering till stor del 

kan förklara denna effekt. Vidare menar de att kostnaderna för en privat portföljdiversifiering 

har reducerats, vilket antyder att fördelarna för aktieägarna inte längre väger tyngre än 

kostnaderna för internationella förvärv. De påpekar exempelvis att potentiella fördelar med ett 

gränsöverskridande förvärv ofta hindras av styrningsproblem som leder till kulturkrockar och 

lägre avkastning. 

Liknande resultat återfinns i andra studier; Conn et al. (2005) visar i sin studie på den brittiska 

marknaden att en positiv abnormal avkastning kan urskiljas för både inhemska och utländska 

förvärv, men att den är lägre för utländska. De menar att även om internationell diversifiering i 

teorin skulle vara positiv så är det ofta svårt för företagen att uppnå de förväntade synergierna. 

Trots att en internaliseringsteori skulle förespråka högre avkastning för utländska förvärv så 

finns det flera faktorer som pekar på det motsatta. Exempelvis kan det vara svårt att korrekt 

värdera ett utländskt företag på grund av asymmetrisk information, särskilt i mindre utvecklade 

länder. En annan faktor är svårigheten att leda processen efter uppköpet när kulturella skillnader 

gör integration och kulturinlärning till en komplex, tidskrävande och dyr process. (ibid) Vidare 

kan ett internationellt förvärv signalera att tillväxtmöjligheterna på hemmamarknaden är 

begränsade (Doukas & Travlos, 1988). Mot bakgrund av detta formuleras studiens fjärde 

hypotes: 
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Hypotes 4: Ett utlandsförvärv påvisar en lägre positiv abnormal avkastning än ett inhemskt. 

2.4.4. Serieförvärv 

Ett särdrag hos vissa förvärvande företag som identifierats i tidigare studier som påverkar den 

abnormala avkastningen är ifall förvärvaren genomfört flera förvärv under en viss period 

(Aktas, de Bodt & Roll, 2009, 2011; Al Rahahleh & Wei, 2012; Ismail, 2008). Dessa förvärvare 

kallas serieförvärvare. Det finns teorier om organisationellt lärande som menar att förvärvare 

har potentialen att lära sig från sina tidigare förvärv. Vidare finns hybristeorin, som istället 

menar att ledningens hybris växer från förvärv till förvärv. (Aktas, de Bodt & Roll, 2009) Trots 

att dessa teorier kan verka antyda motstridiga resultat menar Aktas, de Bodt och Roll (2009) att 

teorierna är kompatibla. De menar att om en förvärvare lär sig, utvecklas dennes förmåga att 

välja och integrera förvärvsobjekt från förvärv till förvärv. Detta leder till en mer korrekt 

värdering av objektet och därmed ett mindre riskfyllt förvärv. Den reducerade osäkerheten 

innebär att förvärvaren är villig att betala en högre budpremie, vilket i kombination med att 

investerare tror att ledningens värdering är korrekt leder till en mindre påtaglig abnormal 

avkastning för förvärvaren. 

En lägre abnormal avkastning kan också förklaras av en kapitaliseringsteori i samband med så 

kallade förvärvsprogram. Om ett företag annonserat att de planerar genomföra flera förvärv, 

kan marknadens reaktion till senare förvärv bli mindre på grund av att det redan är väntat och 

därmed inkorporerat i aktiekursen. (Schipper & Thompson, 1983) En lägre avkastning för 

företag som gör fler förvärv under en period menar Klasa och Stegemoller (2007) reflekterar 

avtagande investeringsmöjligheter, vilket kan kopplas till att företag styrda av 

budgetrestriktioner väljer att göra de mest lönsamma förvärven först (Aktas, de Bodt & Roll, 

2011). Gällande privata förvärvsobjekt så finns det förklaringar som menar att den avtagande 

effekten förklaras av mindre effektiva förhandlingar av budgivare som deltar i många snabba 

affärer (Fuller, Netter & Stegemoller, 2002). 

I linje med ovannämnda teorier visar Ismails studie (2008) att amerikanska serieförvärvare, 

definierade som företag som genomfört minst två förvärv under en tvåårsperiod, har en 

statistiskt signifikant lägre avvikelseavkastning än företag som endast genomförde ett förvärv 

under perioden. Skillnaden i kumulativ abnormal avkastning mellan serieförvärvare och övriga 

förvärvare var 1,66 procentenheter. Ismail menar att framgångsrika debutförvärvare drabbas av 

hybris. Även Conn et al. (2004) som undersöker brittiska företag finner en lägre abnormal 

avkastning för serieförvärvare vid annonseringen av förvärv. Studien påvisar dock en högre 
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avvikelseavkastning och lönsamhet under ett längre perspektiv. Detta menar de beror på att 

marknadens första reaktion är mest optimistisk. Frekventa serieförvärvare, som enligt deras 

definition är företag som gör tre eller fler förvärv under en treårsperiod, påvisar en kumulativ 

abnormal avkastning på 0,28 % jämfört med 0,88 % för singelförvärvare. De fåtal tidigare 

studier som försökt belysa detta fenomen visar således att serieförvärvare trots sitt 

erfarenhetsövertag inte genererar högre avvikelseavkastning utan lägre. Detta mynnar ut i 

studiens femte och sista hypotes: 

Hypotes 5: Serieförvärvare uppvisar en lägre positiv abnormal avkastning än icke-

serieförvärvare. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras studiens kvantitativa metod. Även de matematiska 

beräkningar som studien använder sig av redogörs för. Kapitlet avslutas med att studiens 

hypoteser operationaliseras. 

3.1. Introduktion till metod 

Denna uppsats anammar en kvantitativ metod i form av en eventstudie, vars resultat analyseras 

i statistikprogrammet SPSS. Data samlas in med hjälp av tidigare manuellt insamlad data över 

samtliga förvärv som genomförts av svenska publika bolag där förvärvsobjektet varit ett privat 

bolag, som erhålls av vår handledare Mattias Hamberg. Studien har en deduktiv ansats, vilket 

innebär att data analyseras med hjälp av det tidigare presenterade teoretiska ramverket 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:326-335, 501). Detta ger fördelen att datainsamlingen 

genomförs först när en tydligt avgränsad forskningsfråga finns, vilket innebär att insamlingen 

blir mer strukturerad och systematisk. Fördelen med en kvantitativ metod jämfört med en 

kvalitativ metod är en generellt högre generaliserbarhet av resultaten och en väsentligt lägre 

risk för snedvridning på grund av egna åsikter. (ibid)  

3.2. Eventstudiemetod 

En eventstudie syftar till att mäta effekten av en specifik händelse på värdet av ett företag, 

förutsatt att det råder rationalitet på marknaden. Detta är användbart då händelsen direkt 

reflekteras i aktiepriset. (MacKinlay, 1997) Således bedöms en eventstudie vara ett lämpligt 

verktyg för vår undersökning om hur marknaden reagerar vid ett företagsförvärv och ifall en 

abnormal avkastning kan påvisas. Enligt Fama (1991) används eventstudier för att på ett 

effektivt sätt testa den halvstarka formen av EMH. Vidare använder tidigare liknande 

undersökningar eventstudier (Draper & Paudyal, 2006; Fuller, Netter & Stegemoller, 2002; 

Moeller, Schlingemann & Stulz, 2004), vilket underlättar jämförbarheten med dessa. Brown 

och Warner (1985) menar att användning av dagliga aktieavkastningar i eventstudier generellt 

är förenat med få svårigheter, vilket motiverar valet av denna metod i vår studie. MacKinlay 

(1997) betonar att det finns ett visst allmänt analysmönster i eventstudier, som vi väljer att följa: 

     Definiera eventet av intresse samt eventfönster (avsnitt 3.2.1.) 

     Bestämma studiens urval samt samla in data (avsnitt 3.2.2.) 

     Definiera estimeringsperiod och beräkna förväntad avkastning (avsnitt 3.2.3. & 3.2.4.) 
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     Beräkna abnormal avkastning i eventfönstret (avsnitt 3.2.5.) 

     Beräkna urvalets genomsnittliga avvikelseavkastning (avsnitt 3.2.6.) 

     Beräkna den kumulativa avvikelseavkastningen över eventfönstret (avsnitt 3.2.7.) 

     Beräkna den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för urvalet (avsnitt 3.2.8.) 

     Genomför prövning av studiens hypoteser (avsnitt 3.2.9. & 3.3.) 

     Presentera studiens empiriska resultat (kapitel 4) 

     Presentera konklusion (kapitel 5) 

3.2.1. Definition av event samt eventfönster 

Det första steget vid en eventstudie är att definiera händelsen av intresse samt identifiera 

perioden som företagets aktiepris ska undersökas under, studiens eventfönster (MacKinlay, 

1997). Denna studies event är annonseringen att ett publikt bolag förvärvar ett privat bolag där 

det gått från att äga mindre än 50 % av förvärvsobjektet till att äga 100 %, med andra ord från 

ingen eller begränsad till fullständig kontroll. Det är vanligt förekommande att inkludera dagen 

före eventet samt dagen efter då det fångar eventuell abnormal avkastning under dagarna kring 

eventet, exempelvis till följd av informationsläckage eller eventuell kompletterande 

information kring förvärvet (ibid). Mot bakgrund av detta använder vi ett eventfönster på tre 

dagar, som börjar dagen före eventet. 

3.2.2. Data och urval 

Studiens urval består av noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm, på listorna Large-, Mid- 

och Small Cap, som genomfört förvärv av privata företag under perioden 2009-2013. Urvalet 

syftar till att få en relativt heltäckande bild där bolag i flera olika storlekar finns representerade. 

För att få tillräckligt många observationer används en undersökningsperiod på fem år. 

Anledningen till att tidsperioden 2009-2013 väljs är för att undvika att den finansiella krisen 

2007-2008 inkluderas i undersökningsperioden. Då krisen innebar stora fluktuationer i 

aktiepriser skulle detta kunna skapa en snedvridning av den abnormala avkastningen. 

Anledningen till att studiens slutperiod är 2013 är att det är sista året som finns tillgängligt i 

den erhållna databasen och vi bedömer det vara för omfattande att komplettera denna under en 

relativt kort tidsperiod. 

Studien består av sekundärdata i form av pressmeddelanden avseende förvärv, aktiekursdata, 

indexdata samt bolagsinformation. Databasen med företagsförvärv, som erhålls av vår 

handledare Mattias Hamberg, jämförs med databasen Retriever Research mediearkiv för att 
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enbart inkludera de förvärv där pressmeddelanden delgivits marknaden. Vidare noteras 

samtliga datum för annonseringarna. När pressmeddelanden inte finns i Retriever Research 

kompletteras studien med företagens egna pressmeddelandearkiv. Insamling av relativstorlek 

på företagen sker genom att använda den angivna omsättningen i pressmeddelandet för 

förvärvsobjektet samt en databas erhållen av vår handledare för de börsnoterade bolagen under 

de berörda åren. För att få åtkomst till historiska aktiekurser används även här data som erhållits 

av vår handledare. I de fall ett företag har flera sorters aktier noterade på börsen använder vi 

oss av den mest likvida då denna kan förväntas reflektera marknadens reaktion bäst. Data från 

vår handledare har inte överlämnats i färdig form utan har av oss bearbetats och räknats om till 

studiens variabler. 

3.2.2.1. Bortfall 

Enligt Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter måste noterade företag ”offentliggöra 

information om beslut eller andra händelser och omständigheter som är av kurspåverkande 

natur” (Nasdaq OMX Stockholm, 2015:51). Bolag är även skyldiga att spara pressmeddelanden 

på sina hemsidor i minst tre år (ibid). Då företag endast måste redovisa förvärv som är 

kurspåverkande kan det vid mycket små förvärv saknas pressmeddelanden. Även om detta 

bortfall kan verka problematiskt för studiens reliabilitet så utgörs det av förvärv där Nasdaq 

OMX och det förvärvande bolaget bedömt att förvärvet inte är av kurspåverkande natur. Detta 

leder till ett något snedvridet urval där vissa mindre förvärv exkluderas, men förbättrar 

samtidigt studiens validitet då det är kurspåverkan som avses mätas. 

I studien har vi valt att exkludera investmentbolag, då dessa inte har någon omsättning som är 

jämförbar med övriga företag, vilket är problematiskt då omsättning används som mått på 

relativstorlek. I övrigt har ett bortfall skett där förvärvsobjektets omsättning inte delgivits i 

pressmeddelandet, då denna information inte kan antas vara tillgänglig för samtliga investerare 

vid annonseringens tidpunkt och behövdes för studiens hypoteser. I vår datainsamling 

identifierades 425 förvärv med tillgängliga pressmeddelanden, varav 65 saknade omsättning. 

Ytterligare tre förvärv exkluderades då förvärvaren inte varit börsnoterad länge nog för att 

använda en tillräckligt lång estimeringsperiod före eventet. Studiens slutliga urval består 

således av 357 förvärv, genomförda av 110 företag. Urvalet och dess karaktäristika presenteras 

nedan.  
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Tabell 1. Urvalsbeskrivning. 

 

Stora, medelstora och små bolag är företag noterade på Nasdaq OMX Stockholms Large-, Mid- 

respektive Small Cap-lista. 

3.2.3. Estimeringsfönster 

Ett estimeringsfönster används för att undersöka hur aktien skulle ha rört sig om eventet inte 

hade inträffat. Eventet i sig bör inte inkluderas i estimeringsfönstret för att förhindra att 

händelsen påverkar estimeringen av den normala avkastningsmodellens parametrar. 

(MacKinlay, 1997) Ett estimeringsfönster på mellan 100 och 300 dagar förespråkas av 

Armitage (1995) när dagliga avkastningar används och MacKinlay (1997) rekommenderar ett 

fönster på omkring 120 dagar. Vi använder oss av ett estimeringsfönster som sträcker sig från 

130 dagar före eventet till 10 dagar innan, då detta är i linje med tidigare forskning samt ger 

möjlighet att få ett tillräckligt rättvisande estimat för aktiens avkastning i förhållande till 

marknadens. För att inte få en överlappning av event- och estimeringsfönster avslutas vår 

estimeringsperiod tio dagar före eventet. Detta minskar även risken för att få med effekten av 

ett eventuellt informationsläckage i estimeringsperioden. 

 

Figur 1. Tidslinje för eventstudien. Figuren illustrerar studiens estimerings- och eventfönster.  

År 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Antal förvärv 36 78 89 83 71 357

Förvärv efter förvärvarstorlek

Stora 15 26 27 23 23 114

Medelstora 9 35 39 27 23 133

Små 12 17 23 33 25 110

Utlandsförvärv

Förvärv utomlands 27 59 62 54 58 260

Inhemska förvärv 9 19 27 29 13 97

Serieförvärv

Serieförvärv 25 55 60 47 42 229

Icke-serieförvärv 11 23 29 36 29 128

Bransch

Tillverkning 18 35 31 37 40 161

Tjänster 13 23 31 26 15 108

Handel 4 20 26 20 15 85

Finans 1 0 1 0 1 3
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3.2.4. Den normala avkastningen 

MacKinlay (1997) redogör för två olika sätt att beräkna den normala avkastningen: den 

konstanta medelvärdesmodellen och marknadsmodellen. Den konstanta medelvärdesmodellen 

förutsätter att en tillgångs medelavkastning är konstant över tiden. Marknadsmodellen antar 

istället en stabil linjär relation mellan marknadens och tillgångens avkastning. Tidigare studier 

(Brown & Warner, 1985; MacKinlay, 1997) förespråkar marknadsmodellen eftersom den 

exkluderar den avkastning som relateras till variationen i marknadsavkastningen. Metoden 

innebär att den abnormala avkastningens varians reduceras (MacKinlay, 1997). Detta är 

önskvärt då det kan innebära större möjligheter att upptäcka eventuella eventeffekter, vilket är 

syftet med studien. Vi har således valt att använda marknadsmodellen med Affärsvärldens 

Generalindex (AFGX) som index över marknadens avkastning. AFGX anses lämpligt då det är 

ett brett index över Stockholmsbörsen (Affärsvärlden, 2016). Marknadsmodellen illustreras 

med följande formel (MacKinlay, 1997): 

Ri,t = αi + βiRm,t + εi,t      

Ri,t = Normal avkastning för aktie i under tidsperioden t 

αi = Idiosynkratisk risk för aktie i 

βi = Systematisk risk för aktie i 

Rm,t = Avkastning för marknadsportföljen under tidsperioden t 

εi,t = Felterm som antas ha medelvärdet 0 

3.2.5. Beräkning av avvikelseavkastning (AR)  

Med hjälp av estimaten för den normala avkastningen kan den abnormala avkastningen 

beräknas (MacKinlay, 1997). Avvikelseavkastningen räknas ut med hjälp av formeln nedan, 

där den förväntade avkastningen subtraheras från aktiens faktiska avkastning (Brown & 

Warner, 1985). 

ARi,t= Ri,t - (αi + βiRm,t) 

ARi,t= Avvikelseavkastning för aktie i under tidsperioden t 

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

αi + βiRm,t= Förväntad avkastning för aktie i under tidsperioden t  
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3.2.6. Beräkning av genomsnittlig avvikelseavkastning (AAR) 

För att beräkna den genomsnittliga avvikelseavkastningen för alla observationer under 

respektive dag i eventfönstret summeras samtliga abnormala avkastningar och divideras med 

antalet observerade event (MacKinlay, 1997). 

𝑨𝑨𝑹𝒕 =
𝟏

𝒏
∑ 𝑨𝑹𝒊,𝒕

𝒏

𝒊=𝟏

  

AARt= Genomsnittlig avvikelseavkastning under tidsperioden t 

n= Antal event 

ARi,t= Avvikelseavkastning för aktie i under tidsperioden t 

3.2.7. Beräkning av kumulativ avvikelseavkastning (CAR)  

Den kumulativa abnormala avkastningen är nödvändig för att kunna använda ett eventfönster 

som sträcker sig över mer än en period, i detta fall dagar. CAR är summan av de abnormala 

avkastningarna i ett tidsintervall för en aktie. (MacKinlay, 1997) 

𝑪𝑨𝑹𝒊(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) = ∑ 𝑨𝑹𝒊,𝒕

𝒕𝟐

𝒕=𝒕𝟏

 

CARi(t1,t2)= Kumulativ avvikelseavkastning för aktien i mellan dag t1 och dag t2,  

där t1 och t2 utgör dagar i eventfönstret 

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

3.2.8. Beräkning av genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (ACAR) 

Den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen beräknas enligt samma metod som CAR 

ovan, genom att summera abnormala avkastningar över ett tidsintervall. I detta fall är det de 

genomsnittliga abnormala avkastningarna som summeras. Detta ger ett aggregerat mått över de 

genomsnittliga avvikelseavkastningarna i ett eventfönster. (MacKinlay, 1997) Beräkningen är 

som följer: 

𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) =  ∑ 𝑨𝑨𝑹𝒕

𝒕𝟐

𝒕=𝒕𝟏

 

ACAR(t1,t2)= Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning mellan dag t1 och dag t2,  

där t1 och t2 utgör dagar i eventfönstret 

AARt= Genomsnittlig avvikelseavkastning under tidsperioden t 
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3.2.9. Signifikansberäkning 

För att testa om den observerade genomsnittliga abnormala avkastningen är statistiskt 

signifikant genomförs t-test. För att kunna genomföra ett sådant krävs först variansen i 

abnormal avkastning för varje aktie under estimeringsperioden. (MacKinlay, 1997) Formeln 

för att aggregera dessa enskilda varianser visas nedan: 

𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑨𝑹𝒕) =
𝟏

𝒏𝟐
∑ 𝝈𝜺𝒊

𝟐

𝒏

𝒊=𝟏

 

var(AARt)= Varians i genomsnittlig avvikelseavkastning under tidsperioden t 

n= Antal event 

σ2= Den genomsnittliga abnormala avkastningens varians under estimeringsperioden för aktie 

i 

Därefter måste variansen i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen från dag t1 

till dag t2 räknas ut (MacKinlay, 1997). Beräkningen visas nedan: 

𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)) = ∑ 𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑨𝑹𝒕)

𝒕𝟐

𝒕=𝒕𝟏

 

var(ACAR(t1,t2))= Variansen i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

mellan dag t1 och t2, som är dagar i eventfönstret 

var(AARt)= Varians i genomsnittlig avvikelseavkastning under tidsperioden t 

 

De två formler som illustrerats ovan behövs för att genomföra själva hypotesprövningen. För 

att undersöka om nollhypotesen5 kan förkastas, det vill säga om den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen är skild från noll, används formeln nedan (MacKinlay, 1997): 

𝜽𝟏 =
𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)

𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐))
𝟏/𝟐

 
~𝒏(𝟎, 𝟏) 

ACAR(t1,t2)= Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning mellan dag t1 och dag t2, 

där t1 och t2 utgör dagar i eventfönstret 

var(ACAR(t1,t2))= Variansen i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

mellan dag t1 och t2, som är dagar i eventfönstret 

                                                           
5 Nollhypotesen är det resultat som kan väntas om variablerna inte har ett samband, det vill säga att de inte har 

någon effekt (Moore, McCabe & Craig, 2012:362). 
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3.3. Operationalisering av hypoteser 

För att uppfylla studiens syfte operationaliseras hypoteserna som presenterades i teorin innan 

prövning. Ensidiga hypotestest används då hypoteserna har en förväntad riktning på sambandet 

med den abnormala avkastningen. Hypotestesten undersöker om den abnormala avkastningen 

under eventfönstret är statistiskt signifikant större än noll. 

Finansiella data är sällan normalfördelade, vilket regressionsanalyser förlitar sig på att 

testvariabler är. För att undersöka en variabels grad av normalfördelning kan dess skevhet och 

kurtosis testas. Skevhet definieras som att datamaterialet har en snedfördelning åt något håll. 

Kurtosis mäter istället normalsfördelningskurvans höjd eller platthet. En variabel anses vara 

normalfördelad om skevheten antar ett värde mellan -0,5 och 0,5 och dess kurtosis uppvisar ett 

värde mellan -1 och 1. (Hamberg, 2013) 

3.3.1. Privata företag som förvärvsobjekt 

Hypotes 1, som antar att det finns en abnormal positiv avkastning vid förvärv av privata företag 

testas genom att undersöka om ACAR under det tre dagar långa eventfönstret är statistiskt 

signifikant större än noll för de undersökta förvärven. ACAR används som mått för denna 

hypotes eftersom CAR beräknas per aktie och inte är ett aggregerat mått för hela urvalet. 

Hypotes 2, 3, 4 och 5 yrkar istället på att särskilda karaktäristika påverkar den abnormala 

avkastningens storlek. Dessa undersöker istället testvariablernas samband med CAR, likt 

tidigare studier (Aktas, de Bodt & Roll, 2009, 2011; Kohers, 2004; Conn et al., 2005). Detta 

faktum underlättar jämförbarheten med tidigare forskning. 

3.3.2. Förvärvarens storlek 

Hypotes 2 yrkar på att mindre förvärvare genererar en högre abnormal avkastning och testas 

genom att se om CAR har ett negativt samband med förvärvarstorlek. Storleksmåttet är det 

logaritmerade marknadsvärdet för förvärvaren året innan förvärvet. Marknadsvärdet 

logaritmeras för att få en mer normalfördelad variabel och acceptabla grader av skevhet och 

kurtosis (Hamberg, 2013). Marknadsvärdet anses vara ett lämpligt storleksmått då det är 

lättillgängligt och går att jämföra mellan olika branscher. Vidare har liknande studier använt 

det logaritmerade marknadsvärdet för året innan förvärvsannonseringen (Moeller, 

Schlingemann & Stulz, 2004). Även Asquith, Bruner och Mullins (1983) samt Jansen, Sanning 

och Stuart (2015) använder marknadsvärde som storleksmått. För att behålla så mycket 

information som möjligt om varje enskilt mätvärde väljer vi att använda en kontinuerlig 

storleksvariabel. 
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3.3.3. Relativstorleksskillnad 

Hypotes 3 menar att en lägre relativstorleksskillnad mellan parterna i förvärvet leder till en 

högre abnormal avkastning och undersöks genom att storleksskillnaden mellan förvärvare och 

förvärvsobjekt uttrycks som förvärvsobjekts omsättning dividerat med förvärvares omsättning 

för året innan pressmeddelandet. Även denna kvot logaritmeras för att få en mer normalfördelad 

variabel, på samma sätt som Jarrell och Poulsen (1989) beräknar relativstorleksskillnaden i sin 

studie. Eftersom kvoten oftast antar ett värde mellan 0 och 1 blir logaritmen generellt negativ. 

För att underlätta tolkningen av måttet så inverteras det logaritmerade värdet. Ett större tal 

innebär således en större relativstorleksskillnad. Hypotesen prövas genom att testa om den 

inverterade logaritmerade relativstorleksskillnaden har ett statistiskt signifikant samband med 

CAR. En fördel med att använda omsättning som mått på relativstorlek framför exempelvis 

tillgångar är att tillgångsmåttet blir snedvridet mot högre värden då stora förvärvsobjekts 

tillgångar rapporteras mer frekvent än mindre förvärvsobjekts, en problematik som Kusewitt 

(1985) poängterar. Omsättning som storleksmått har dessutom använts av flera tidigare studier 

(Datta, 1991; Kitching, 1967).  

3.3.4. Utlandsförvärv 

Hypotes 4 yrkar på att förvärv utomlands innebär en lägre positiv abnormal avkastning än 

inhemska förvärv. Hypotesen testas genom att undersöka om utlandsförvärv har ett statistiskt 

signifikant negativt samband med CAR. I regressionen används dummyvariabler6 där värdet 0 

tilldelas svenska förvärvsobjekt och värde 1 tilldelas utländska förvärvsobjekt. 

Dummyvariabler är lämpliga att använda när man har kvalitativa värden som ska undersökas 

(Körner & Wahlgren, 2006:400). Även tidigare studier har delat in förvärv i olika grupper 

baserat på förvärvets inhemska eller utländska karaktär (Conn et al. 2005; Doukas & Travlos, 

1988). 

3.3.5. Serieförvärv 

För hypotes 5, som menar att serieförvärvares positiva abnormala avkastning är lägre än icke-

serieförvärvares används återigen en dummyvariabel. Företag som genomfört fyra eller fler 

förvärv under undersökningsperioden tilldelas värdet 1 och icke-serieförvärvare tilldelas värdet 

0. Detta antal förvärv som gräns för serieförvärvare anses vara jämförbart med tidigare studiers 

definitioner av serieförvärvare (Billett & Qian, 2008; Ismail, 2008) med hänsyn till vårt urval 

                                                           
6 En dummyvariabel innebär att en kvalitativ variabel tilldelas ett numeriskt värde (Andersson, Jorner & Ågren, 

2007:107). 
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och studiens tidsperiod. Vi är dock medvetna om att det med denna definition finns en risk för 

hindsight bias, som innebär att marknaden vid det första förvärvet inte vet att det handlar om 

en serieförvärvare, utan det är något som kan utläsas först i efterhand (Hamberg, 2013). Dock 

är det sannolikt att ett företag som definieras som serieförvärvare även gjort förvärv innan år 

2009 som inte inkluderas i bedömningen om bolaget är en serieförvärvare eller inte. Vi anser 

därför att detta mått, trots viss risk för hindsight bias, är lämpligt. 

3.4. Kontrollvariabler 

I regressionen inkluderas kontrollvariabler som kan antas påverka den beroende variabeln. 

Syftet är endast att kontrollera för dessa, och kontrollvariablerna analyseras inte i resultatet. 

3.4.1. Skuldsättning 

På grund av möjligheten att dra av räntekostnader på skatten kan en ökad skuldsättning leda till 

ett högre värde på företaget (Modigliani & Miller, 1963). Detta beror på att en skattesköld 

skapas på grund av minskade framtida skatteinbetalningar (Berk & DeMarzo, 2014:509). 

Variabeln skuldsättning definieras som räntebärande skulder dividerat med totala tillgångar. 

3.4.2. Lönsamhet 

En högre lönsamhetsgrad brukar förknippas med ett högre marknadsvärde (Brigham & Daves, 

2007:374), varför även detta mått anses vara relevant som kontrollvariabel. Lönsamhetsmåttet 

som används är företagets rörelseresultat dividerat med totala tillgångar. 

3.4.3. Fasta effekter (DummyÅr och DummyBransch) 

Även om använd data kan tyckas ha oberoende variabler så finns det en risk för att fasta effekter 

verkar, som leder till ett beroende mellan variabler. För att eliminera sådana effekter används 

dummyvariabler för år samt bransch i studien. Detta innebär att vart och ett av de fem åren, 

samt de olika branscherna tillverkning, handel, tjänster och finans, får en dummyvariabel 

tilldelad. 

3.5. Regressionsmodell 

Effekten av de olika variablernas påverkan på CAR analyseras i en multipel regressionsanalys. 

En utgångspunkt i valet av variabler är att välja ett lämpligt antal variabler som bedöms vara 

mest väsentliga och som tillsammans kan förklara den beroende variabeln så väl som möjligt 

(Körner & Wahlgren, 2006:386-399). Vår analysmodell består därför av CAR som beroende 

variabel och fyra oberoende testvariabler: förvärvarstorlek (MVLog), relativstorleksskillnad 

(RelskillnLogInv), utlandsförvärv (DummyUtländsk) och serieförvärv (DummySerie). Vidare 
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består modellen av kontrollvariablerna skuldsättning och lönsamhet. I analysmodellen 

kontrolleras även för fasta effekter från bransch och år genom dummyvariabler. Variablerna 

DummyBransch och DummyÅr består av ett flertal dummyvariabler men benämns i 

analysmodellen som var sin variabel för att öka överskådligheten. Analysmodellen illustreras 

nedan: 

CARi= β1 * MVLogi  + β2 * RelskillnLogInvi + β3 * DummyUtländski + β4 * DummySeriei 

+ β5 * Skuldsättningi + β6 * Lönsamheti + β7 * DummyÅri + β8 * DummyBranschi + εi 

CARi= Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning för aktie i 

εi= Mätfel för aktie i, antas vara 0 

Eftersom vi studerar sambandet mellan en beroende variabel och flera förklarande variabler 

finns det en risk att de förklarande variablerna är starkt beroende av varandra. Detta fenomen 

kallas multikollinearitet och kan leda till osäkra parameterskattningar. För att mäta graden av 

multikollinearitet används måttet variance inflation factor (VIF). Antar detta mått ett värde 

högre än tio existerar multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. (Andersson, Jorner & 

Ågren, 2007:119) Respektive variabels VIF redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 2. VIF-värden för variabler. 

 

Tabell 2 visar att samtliga variablers VIF-värden är väsentligt lägre än tio, vilket innebär att 

studien inte omfattas av någon problematik kring multikollinearitet. 
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4. Empiriskt resultat 

I detta kapitel redovisas och analyseras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med 

beskrivande statistik för studiens variabler. Därefter presenteras variablerna i en 

korrelationsmatris följt av den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för studiens 

urval. Slutligen beskrivs resultatet av multipla regressionsanalyser där faktorernas effekt på 

avvikelseavkastningen kan utläsas.  

4.1. Beskrivande statistik 

I tabell 3 återges statistiska mått som beskriver variablernas läge, grad av normalfördelning och 

spridning. I de fall en variabel logaritmerats redovisas den både före och efter logaritmering i 

syfte att ge en rättvisande bild av logaritmeringens effekt på måttet. 

Tabell 3. Tabell med deskriptiv statistik över urvalet. 

 

CAR är kumulativ avvikelseavkastning över eventfönstret. Medelv. är medelvärde, Standardav. är 

standardavvikelse, Min är lägsta uppmätta värde, Max är högsta uppmätta värde. Kurtosis och Skevhet är 

normalfördelningens toppighet respektive skevhet. MV är marknadsvärde och uttrycks i miljoner kronor. 

Relskilln är relativstorleksskillnaden. Log efter en variabel betecknar det logaritmerade värdet. RelSkillnLogInv 

är inverterad. 

Som kan utläsas ur tabell 3 innebär logaritmeringen av marknadsvärde och 

relativstorleksskillnad mer normalfördelade variabler, med markant lägre skevhet och kurtosis. 

De testvariabler som inte är normalfördelade är serieförvärv och utlandsförvärv, vilket är 

naturligt då dessa är binära dummyvariabler. Värt att notera är att medelvärdet är känsligt för 

extremvärden; den högsta observerade CAR ligger ungefär sex standardavvikelser från 

medelvärdet, vilket kan bidra till en snedvridning. Samma snedvridningsrisk finns inte hos 

medianmåttet, som i detta fall endast är en tredjedel av medelvärdet. När det finns extremvärden 

i ett urval kan trimning användas, vilket innebär att extremvärden elimineras för att få ett mer 

normalfördelat urval (Hamberg, 2013). Trimning är dock inte relevant om man har ett 
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tillräckligt stort urval eller resultaten förväntas drivas av extrema observationer (ibid). Således 

justeras inte för extremvärden då dessa har undersökts och de endast verkar vara ovanligt starka 

marknadsreaktioner på annonseringen av förvärv snarare än teoretiskt oförklarliga. 

I multipla regressionsanalyser kan ett starkt linjärt samband mellan oberoende variabler vara 

problematiskt då inkluderandet av nya korrelerade variabler i modellen sänker säkerheten i 

koefficientskattningarna för enskilda variabler markant (Andersson, Jorner & Ågren, 

2007:110). Korrelationsmatrisen nedan visar variablernas inbördes korrelation samt deras 

isolerade påverkan på CAR, utan att kontrollera för andra faktorer. 

Tabell 4. Korrelationsmatris med Pearsons korrelationskoefficient. 

 

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

Som kan utläsas ur tabell 4 finns statistiskt signifikanta samband mellan samtliga testvariabler 

och CAR. Sambanden har även de förväntade riktningarna, där alla testvariabler har en negativ 

korrelation med CAR. RelskillnLogInv har den högsta korrelationen med den beroende 

variabeln. Korrelationen är förenlig med det teoretiska ramverket, som menar att en lägre 

relativstorleksskillnad är kopplad till högre avvikelseavkastning. 

En korrelation mellan testvariablerna som är värd att poängtera är det relativt starka positiva 

sambandet mellan MVLog och RelskillnLogInv. Detta skulle delvis kunna förklaras av det 

faktum att variablerna har ett logiskt samband. Högre omsättning för ett förvärvande bolag, 

vilket är nämnaren i beräkningen av relativstorleksskillnaden, är generellt kopplat till ett högre 

marknadsvärde, som är parametern MVLog mäter. Dessutom har stora företag fler potentiella 

förvärvsobjekt som är små i förhållande till den egna verksamheten än vad små bolag har.  

En annan anmärkningsvärd korrelation kan urskiljas mellan MVLog och DummyUtländsk, 

vilket innebär att större företag i högre grad genomför utlandsförvärv. Detta är inte oväntat då 

stora företag har en mer omfattande verksamhet än små företag, varför det är rimligt att det 

finns ett större intresse för att expandera utomlands i syfte att nå nya marknader. Små företag 

har ofta inte detta behov i samma utsträckning då hemmamarknaden initialt kan tänkas vara 

tillräcklig. Även om en stark korrelation mellan två oberoende variabler är problematisk 
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bedöms inte något samband vara så starkt att det hindrar variablernas användning. Vidare är 

som tidigare nämnts graden av multikollinearitet mellan variablerna låg. 

4.2. Privata företag som förvärvsobjekt 

Nedan presenteras den genomsnittliga abnormala avkastningen och den genomsnittliga 

kumulativa avvikelseavkastningen för studiens urval.  

Tabell 5. Genomsnittlig abnormal avkastning, genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning samt t-test för 

genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning. 

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

Tabell 5 illustrerar att en positiv ACAR på drygt 0,8 respektive 1,2 % för dagen vid 

annonseringen av förvärvet och den efterföljande dagen kan påvisas. Resultatet är statistiskt 

signifikant på 0,05 % signifikansnivå. Nollhypotesen kan således förkastas till förmån för 

hypotes 1, som menar att det finns en abnormal positiv avkastning vid förvärv av privata 

företag. Den uppmätta avvikelseavkastningen 1,2 % är högre än de 0,85 % för privata bolag 

Draper och Paudyal (2006) fann i Storbritannien. Resultatet är dock lägre än de 2,08 % Fuller, 

Netter och Stegemoller (2002) observerade vid förvärv av privata bolag i USA. Vad den 

positiva avvikelseavkastningen i samband med privata förvärv beror på går inte att fastslå 

utifrån resultaten. Resultatet är dock kompatibelt med teorier som hävdar att förvärvare av 

privata företag är mer drivna av synergirelaterade motiv samt en rabatt vid köp av privata 

företag, som Kohers (2004) poängterar. Vidare är det förenligt med Changs (1998) teorier om 

att hybris och imperiebyggande förekommer i låg utsträckning när privata företag förvärvas. 

4.3. Resultat av multipel regression 

Nedan visas modellens förklaringsgrad, signifikansnivå för respektive variabel och respektive 

variabels koefficient i regressionsmodellen. De oberoende testvariablerna testas var för sig, i 

syfte att försöka isolera varje testvariabels effekt på CAR. 
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Tabell 6. Resultat av multipel regressionsanalys för respektive testvariabel.

Betakoefficientens standardavvikelse skrivs inom parentes. ***, ** och * betecknar signifikans på 

1, 5 respektive 10 % signifikansnivå. 

I modell 1 där endast MVLog används som testvariabel får MVLog statistisk signifikans och 

har den förväntande riktningen på sambandet, men modellen har ett lågt förklaringsvärde 

(Justerat R2). Modell 2, som endast inkluderar RelskillnLogInv samt kontrollvariabler har ett 

förklaringsvärde på 0,15, vilket är det högsta observerade i tabell 6. Detta innebär att denna 

variabel bäst förklarar avvikelseavkastningen av de olika testvariablerna. Modell 3, som endast 

inkluderar utländska förvärvsobjekt, har en förklaringsgrad på 0,018, vilket är den lägsta av 

modellerna. Modell 4, som inkluderar serieförvärvare påvisar ett svagt negativt samband med 

CAR. Sambandet har den förväntade riktningen och modellen har en förklaringsgrad på 0,03. 

Samtliga testvariabler uppvisar således statistisk signifikans när de är isolerade. I 

nästkommande modeller kombineras testvariabler för att undersöka hur förklaringsgraden och 

styrkan i sambanden påverkas. 

  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

MVLog -0,212***

(0,034)

RelskillnLogInv -0,431***

(0,003)

DummyUtländsk -0,16***

(0,006)

DummySerie -0,2***

(0,006)

Skuldsättning 0,101 0,176*** 0,031 0,026

(0,021) (0,019) (0,019) (0,018)

Lönsamhet 0,018 0 -0,055 -0,026

(0,047) (0,039) (0,042) (0,043)

Konstant 0,123*** 0,034** 0,031* 0,029**

(0,034) (0,014) (0,015) (0,015)

Fasta effekter Bransch JA JA JA JA

Fasta effekter År JA JA JA JA

Antal obs. (n) 357 357 357 357

Justerat R² 0,024 0,15 0,018 0,03

F-värde 1,88** 7,306*** 1,657* 2,1**
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Tabell 7. Multipel regressionsanalys med utvalda testvariabler. 

 
Betakoefficientens standardavvikelse skrivs inom parentes. ***, ** och * betecknar signifikans på 

1, 5 respektive 10 % signifikansnivå. 

Modell 5 utelämnar både MVLog och RelskillnLogInv i syfte att undersöka om 

DummyUtländsk och DummySerie är tillräckliga för att förklara CAR eller om variabler som 

beaktar storlek är nödvändiga. Då modellen har en förklaringsgrad som är mindre än en 

tredjedel av övriga modellers i tabellen så tycks någon form av storleksvariabel krävas. I modell 

6 exkluderas variabeln MVLog i syfte att enbart inkludera en variabel med storlekskoppling för 

att undersöka vilken påverkan detta har. Modellen har en förklaringsgrad på 0,16, vilket är högst 

av modellerna. Detta tyder på att MVLog inte förbättrar vår regressionsmodell väsentligt. I 

modellerna 7 och 8, där DummySerie respektive DummyUtländsk exkluderas, förändras 

förklaringsvärdet endast marginellt jämfört med den fullständiga modell 9. 

Modell 9 har ett förklaringsvärde på 0,158, vilket är det näst högsta observerade 

förklaringsvärdet. Detta innebär att tillförandet av MVLog sänker förklaringsgraden något. I 

modellen har de oberoende variablerna RelskillnLogInv och DummyUtländsk statistisk 

signifikans, på 1 respektive 10 % signifikansnivå. Varken DummySerie eller MVLog är 

signifikanta i den fullständiga modellen. Värt att notera är att MVLogs samband med CAR är 

signifikant när den används som isolerad testvariabel i modell 1. En förklaring till detta skulle 

kunna vara att övriga testvariabler har en viss korrelation med storleken. Således är det tänkbart 

Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9

MVLog 0,029 0,131 0,033

(0,004) (0,004) (0,004)

RelskillnLogInv -0,395*** -0,427*** -0,409*** -0,407***

(0,003) (0,004) (0,004) (0,004)

DummyUtländsk  -0,134**  -0,097*  -0,109**  -0,102*

(0,006) (0,006) (0,006) (0,006)

DummySerie  -0,18*** -0,078 -0,089 -0,079

(0,006) (0,006) (0,006) (0,006)

Skuldsättning 0,041 0,18*** 0,175*** 0,17*** 0,171***

(0,018) (0,018) (0,02) (0,02) (0,019)

Lönsamhet -0,01 0,03 0,003 0,016 0,018

(0,043) (0,04) (0,044) (0,045) (0,045)

Konstant 0,035** 0,04*** 0,025 0,032 0,025

(0,015) (0,014) (0,034) (0,034) (0,034)

Fasta effekter Bransch JA JA JA JA JA

Fasta effekter År JA JA JA JA JA

Antal obs. (n) 357 357 357 357 357

Justerat R² 0,043 0,16 0,156 0,152 0,158

F-värde 2,466*** 6,664*** 6,479*** 6,318*** 6,155***
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att dessa fångar upp storlekseffekten i regressionen, vilket gör MVLog överflödig. Denna 

tolkning stöds av det faktum att övriga testvariabler har relativt hög korrelation med MVLog. 

Sammanfattningsvis bör nämnas att alla testvariabler utom MVLog har de förväntade 

riktningarna i sambanden med CAR i samtliga modeller. Om sambanden är statistiskt 

signifikanta eller inte skiljer sig åt mellan modeller och variabler. I den fullständiga 

regressionsmodellen visar två av fyra testvariabler ett statistiskt signifikant samband med CAR, 

där variabeln som mäter relativstorleksskillnad har störst påverkan. 

4.3.1. Förvärvarens storlek (MVLog) 

Den fullständiga regressionen i modell 9 visar inget statistiskt signifikant samband mellan CAR 

och förvärvarens storlek, mätt som det logaritmerade marknadsvärdet. Hypotes 2, att små 

företag genererar en högre abnormal avkastning, kan därför inte accepteras. Sambandet går 

dessutom åt oväntat håll då betakoefficienten är positiv (0,033). Resultatet är förvånande då det 

inte är i linje med tidigare studier som påvisar en storlekseffekt (Jansen, Sanning & Stuart, 

2015; Moeller, Schlingemann & Stulz, 2004). Då dessa studier genomförts i USA och 

Storbritannien kan skillnader mellan marknader möjligtvis förklara varför resultatet inte är 

förenligt med tidigare studier. En annan möjlig förklaring är att hybris inte skulle vara lika 

vanligt förekommande i stora företag i Sverige i samband med förvärv av privata företag. Värt 

att notera är dock att Jansen, Sanning och Stuart (2015) istället för att använda en kontinuerlig 

storleksvariabel använder kvintiler, där endast tre av fem kvintiler fick signifikanta resultat. Då 

variabeln MVLog inte tycks förbättra vår fullständiga regressions förklaringsvärde, samt saknar 

signifikans, undersöks den i ett robusthetstest (avsnitt 4.3.5.) där definitionen för variabeln 

ändras. 

4.3.2. Relativstorleksskillnad (RelskillnLogInv) 

Den logaritmerade inverterade relativstorleksskillnaden har ett statistiskt signifikant negativt 

samband på 1 %-nivån med CAR, med en betakoefficient på -0,407 i modell 9. Ett negativt 

linjärt samband överensstämmer med hypotesen att en lägre relativstorleksskillnad har en 

positiv effekt på avvikelseavkastningen. Resultatet styrker Draper och Paudyals (2006) 

antagande att mer påtagliga väntade synergieffekter i förhållande till företagets storlek innebär 

en större positiv avvikelseavkastning. Potentiella integrationssvårigheter av stora förvärv 

verkar således vara av underordnad betydelse för den initiala marknadsreaktionen. 
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4.3.3. Utlandsförvärv (DummyUtländsk) 

Det finns ett svagt negativt samband mellan CAR och utländska förvärv, med en betakoefficient 

på -0,102 på 10 % signifikansnivå i den fullständiga regressionen i modell 9. Resultaten styrker 

hypotes 4, som menar att en lägre positiv abnormal avkastning uppstår vid utländska förvärv. 

Detta är förenligt med tidigare studier (Conn et al., 2005; Moeller & Schlingemann, 2005). 

Sambandet är kompatibelt med Moeller och Schlingemanns (2005) förklaring att kostnader för 

individuell portföljdiversifiering har reducerats, vilket antyder att fördelarna för aktieägarna 

inte längre väger tyngre än kostnaderna förknippade med internationella förvärv. Resultatet är 

även förenligt med de förklaringar Conn et al. (2005) ger; komplexiteten kring integration och 

kultur försämrar möjligheten att uppnå synergieffekter och risken för informationsasymmetri 

försvårar värdering vid gränsöverskridande förvärv. Således verkar det på den svenska 

marknaden vara mindre uppskattat när företag väljer att göra förvärv utomlands. 

4.3.4. Serieförvärvare (DummySerie) 

I modell 9, där samtliga testvariabler inkluderas, uppvisas en svag serieförvärvareffekt med en 

betakoefficient på -0,079. I denna huvudanalysmodell är det negativa sambandet mellan 

DummySerie och CAR dock inte statistiskt signifikant. Med andra ord kan hypotes 5, som yrkar 

på att serieförvärvare genererar en lägre abnormal avkastning än icke-serieförvärvare, inte 

accepteras på godkänd signifikansnivå. Resultatet i den fullständiga regressionen kan inte 

styrka tidigare studiers resultat om en serieförvärvareffekt (Al Rahahleh & Wei 2012; Conn et 

al., 2004; Ismail, 2008). Variabeln DummySerie undersöks i ett robusthetstest (avsnitt 4.3.6.) 

för att testa ifall en serieförvärvareffekt kan urskiljas om definitionen av DummySerie ändras. 

4.3.5. Robusthetstest av MVLog 

Eftersom variabeln MVLog inte uppvisade ett signifikant statistiskt samband med CAR i den 

fullständiga multipla regressionen undersöks storleksmåttet i ett robusthetstest av modell 1 och 

modell 9. I modellerna ändras definitionen av storlek på företaget till logaritmerade totala 

tillgångar istället för marknadsvärde. Totala tillgångar som storleksmått använder sig 

exempelvis Kusewitt (1985) av. Inga väsentliga skillnader jämfört med de ursprungliga 

regressionerna noteras när definitionen av variabeln ändras, vilket tyder på att resultaten är 

robusta. Mot bakgrund av detta presenteras inte robusthetstestets resultat, utan bifogas i bilaga 

1. 
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4.3.6. Robusthetstest av DummySerie 

Eftersom DummySerie inte heller uppvisade ett statistiskt signifikant samband med CAR i den 

fullständiga regressionen genomförs ett robusthetstest av variabeln. Serieförvärvare definieras 

i den ursprungliga modellen som ett företag som genomfört fyra eller fler förvärv under 

undersökningsperioden. För att testa DummySeries känslighet för vilket antal förvärv som 

används som kriterium upprepas modell 9 och modell 4 med tre eller fler respektive fem eller 

fler förvärv som kriterium för när bolag betecknas som serieförvärvare. Eftersom skillnader 

mellan marknader existerar i bland annat förvärvsaktivitet är det inte uppenbart vilken 

definition som är lämplig för den svenska marknaden. Det är således relevant att testa flera 

olika värden. Dessutom definierar Conn et al. (2004) serieförvärvare som bolag som gjort tre 

eller fler förvärv under en treårsperiod. Fem eller fler förvärv under vår femåriga 

undersökningsperiod motsvarar således denna frekvens. Resultatet av robusthetstestet visas 

nedan. 

Tabell 8. Robusthetstest av testvariabeln DummySerie. 

  
Betakoefficientens standardavvikelse skrivs inom parentes. ***, ** och *  

betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10 % signifikansnivå. 

Modell 10 Modell 11 Modell 12 Modell 13

MVLog 0,002 0,051

(0,004) (0,004)

RelskillnLogInv -0,408*** -0,408***

(0,004) (0,004)

DummyUtländsk  -0,098*  -0,102*

(0,006) (0,006)

DummySerie 3 ≤  -0,2*** -0,076

(0,006) (0,006)

DummySerie 5 ≤  -0,223***  -0,106*

(0,006) (0,006)

Skuldsättning 0,039 0,178*** 0,04 0,172***

(0,019) (0,019) (0,019) (0,019)

Lönsamhet -0,016 0,022 -0,014 0,02

(0,044) (0,045) (0,043) (0,045)

Konstant 0,029** 0,027 0,021 0,013

(0,015) (0,034) (0,015) (0,035)

Fasta effekter Bransch JA JA JA JA

Fasta effekter År JA JA JA JA

Antal obs. (n) 357 357 357 357

Justerat R² 0,029 0,158 0,035 0,162

F-värde 2,069** 6,135*** 2,285** 6,278***
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Som kan utläsas i modellerna 10 och 11, uppvisar DummySerie 3 ≤ ingen större skillnad jämfört 

med DummySerie. Bägge är signifikanta i en modell som enda testvariabel, med förväntad 

riktning på sambandet, men är inte signifikanta i en regression med samtliga testvariabler. 

Modellerna 12 och 13 visar däremot att DummySerie 5 ≤ har ett statistiskt signifikant negativt 

samband med CAR med en betakoefficient på -0,106 i modell 12, som är robusthetstestets 

fullständiga regressionsmodell. Sambandet är statistiskt signifikant på 10 %-nivån och stöder 

hypotes 5 som yrkar på att det finns en serieförvärvareffekt. 

Resultatet överensstämmer med tidigare studiers (Al Rahahleh & Wei, 2012; Conn et al., 2004; 

Ismail, 2008). Detta tyder på att trots att förvärvare kan tänkas lära sig från tidigare förvärv, är 

resultatet mer kompatibelt med teorier som förespråkar en lägre avkastning, såsom avtagande 

investeringsmöjligheter, budgetrestriktioner samt hybris- och kapitaliseringsteorier (Aktas, de 

Bodt & Roll, 2011; Klasa & Stegemoller, 2007; Schipper & Thompson, 1983). Eftersom vår 

studie endast inkluderar privata förvärvsobjekt skulle även den lägre abnormala avkastningen 

kunna förklaras av mindre effektiva förhandlingar av budgivare som deltar i många snabba 

affärer, vilket Fuller, Netter och Stegemoller (2002) poängterade gäller specifikt för förvärvare 

av privata bolag. 
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5. Konklusion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet samt 

ges förslag till vidare forskning. 

5.1. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida det uppkommer en abnormal avkastning 

i ett förvärvande bolags aktie i samband med tillkännagivandet av förvärv av ett privat bolag. 

Vidare var syftet att undersöka hur det förvärvande bolagets storlek, relativa storleksskillnader, 

utlandsförvärv samt serieförvärvareffekter påverkar denna avkastning. Med ett urval på 357 

observationer över företagsförvärv på NASDAQ OMX Stockholm mellan 2009 och 2013 

konstaterar vi att det finns en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning på 1,2 % när 

publika företag förvärvar privata företag. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning som 

genomförts i Storbritannien och USA (Draper & Paudyal, 2006; Fuller, Netter & Stegemoller, 

2002). Detta tyder på att positiv avvikelseavkastning vid förvärv av privata företag är ett 

fenomen som är generaliserbart till den svenska marknaden, trots skillnader i exempelvis 

likviditet och förvärvsaktivitet. 

Av de faktorer som förväntades påverka den abnormala avkastningen finner den ursprungliga 

regressionsmodellen statistisk signifikans för två av fyra testvariablers samband med CAR. De 

två signifikanta variablerna är relativstorleksskillnaden och utlandsförvärv. Däremot är 

serieförvärvare samt storleken på förvärvaren inte signifikanta i den initiala regressionen. 

Hypotesen att en lägre relativstorleksskillnad mellan parterna leder till en högre abnormal 

avkastning accepteras, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Asquith, Bruner & 

Mullins, 1983; Draper & Paudyal, 2006) och är förenligt med den teoretiserade betydelsen av 

potentiella synergieffekter i relation till bolagets storlek. Risken för framtida 

integrationssvårigheter när ett relativt stort bolag ska integreras tycks således inte styra 

marknadsreaktionen under eventfönstret. Värt att notera är att ingen storlekseffekt kunde 

urskiljas i studien, vilket innebär att det främst verkar vara relativstorleksskillnaden och inte 

det faktum att små företag ofta har mindre relativstorleksskillnad till förvärvsobjektet som 

påverkar avvikelseavkastningen i störst utsträckning. 

Det är anmärkningsvärt att inget negativt samband mellan förvärvarens storlek och 

avvikelseavkastningen kunde urskiljas i den fullständiga regressionsmodellen. Sambandet är 

istället svagt positivt, vilket är tvärtemot den förväntade effekten att mindre förvärvare 



 

   
 

33 

 

genererar en högre abnormal avkastning. Sambandet är dock inte statistiskt signifikant. 

Resultatet är dessutom robust när ett alternativt storleksmått i form av bokfört värde på 

tillgångar används istället för marknadsvärdet på företaget. Storlekseffekten, som påvisats i 

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

2004) kan således inte generaliseras till den svenska marknaden. Detta skulle kunna tyda på att 

hybris är mindre vanligt bland stora företag i Sverige i samband med förvärv av privata bolag. 

Vidare skulle en potentiell storlekseffekt kunna påverkas av marknadens karaktär. 

Hypotesen att utländska förvärv har ett negativt samband med den abnormala avkastningen, 

och därmed en lägre positiv abnormal avkastning än inhemska förvärv, accepteras på godkänd 

signifikansnivå. Detta tyder på att internationell diversifiering inte är ett tillräckligt starkt 

argument för att motivera en positiv kursreaktion. Resultatet är förenligt med teorier om 

kulturkrockars negativa påverkan på möjligheten att utvinna synergieffekter och minskade 

kostnader för individuell portföljdiversifiering (Conn et al., 2005; Moeller & Schlingemann, 

2005). 

Hypotesen att serieförvärvare påvisar en lägre positiv avvikelseavkastning än icke-

serieförvärvare accepteras inte i den ursprungliga modellen. Med en modifierad definition av 

serieförvärvare påvisas ett statistiskt signifikant negativt samband i robusthetstestet när 

definitionen ändrats till fem eller fler förvärv under tidsperioden, från tidigare fyra eller fler. 

Hypotesen kan således accepteras på godkänd signifikansnivå med den modifierade 

definitionen av serieförvärvare, som är i linje med frekvensen som använts av Conn et al. 

(2004). Resultatet med den modifierade definitionen av serieförvärvare är i linje med tidigare 

studiers resultat (Conn et al., 2004; Ismail, 2008). Vidare är det kompatibelt med teorier som 

förespråkar en lägre avvikelseavkastning, såsom avtagande investeringsmöjligheter, 

budgetrestriktioner samt hybris- och kapitaliseringsteorier (Aktas, de Bodt & Roll, 2011; Klasa 

& Stegemoller, 2007; Schipper & Thompson, 1983). 

Trots att den uppmätta genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen på 1,2 % inte är 

extremt hög kan undersökningens resultat vara av betydelse för investerare som spekulerar i 

potentiella uppköp. Vidare är resultatet av intresse för företagsledningar då det innebär att 

marknaden generellt sett reagerar positivt vid uppköp av privata företag och ökar insikten kring 

vilka karaktäristika hos förvärv som uppskattas av marknaden. Då det saknades forskning kring 

förvärv av privata bolag i Sverige har vi bidragit till att fylla ett kunskapsgap inom området. 
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5.2. Studiens tillförlitlighet 

Validitet definieras som frånvaro av systematiska fel och att man mäter det som avses mätas 

(Esaiasson et al., 2012:57-63). Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns en abnormal 

avkastning i samband med förvärv av privata företag, samt hur olika karaktäristika påverkar 

denna. För att endast undersöka förändringen som förvärvet innebär och inte hur börsen som 

helhet går under dagarna kring förvärvet undersöks abnormal avkastning (Brigham & Daves, 

2007:929-930). Mot bakgrund av detta anser vi att studien mäter det som avses mätas, samt 

inkluderar relevanta testvariabler för studiens syfte med stöd i tidigare forskning. Metoden som 

använts för eventstudien är välgrundad i tidigare forskning. Vidare har marknadsmodellen 

använts för att beräkna den normala avkastningen, vilket förespråkas framför enklare modeller 

(Brown & Warner, 1985; MacKinlay, 1997) och anses vara ett metodval som styrker 

validiteten. 

Förutom att undersöka det som avses mätas är det också viktigt att mätningen sker så pass 

noggrant att det slumpmässiga felet i mätvärdet blir så litet som möjligt. Detta kallas reliabilitet. 

(Körner & Wahlgren, 2012:24) Vår studie bygger på sekundärdata erhållna av vår handledare 

Mattias Hamberg. Att använda sekundärdata är förenat med kvalitetsrisker då vi inte har 

fullständig kontroll över kvaliteten på det insamlade materialet (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009:272). Stickprov har därför gjorts där materialets information har kontrollerats för att 

säkerställa kvaliteten. En stor del av bearbetningen och insamlingen av data har skett manuellt 

vilket innebär att det finns en risk att den mänskliga faktorn kan leda till fel. Vi har dock varit 

noggranna, använt oss av källor vi bedömer som tillförlitliga och ansträngt oss för att 

kontrollera de data vi insamlat samt erhållit. Då studien till stor del förlitar sig på marknadsdata 

samt att de använda formlerna finns detaljerat återgivna anser vi att studien har hög reliabilitet, 

då studien skulle kunna replikeras och ge samma resultat. Något som ytterligare stöder studiens 

reliabilitet är att vi testat samtliga testvariabler för multikollinearitet samt gjort robusthetstest 

för två av dessa. 

I studien skedde ett relativt stort bortfall på grund av avsaknad av information i 

pressmeddelanden. Ett för stort bortfall kan vara problematiskt för studiens reliabilitet (Körner 

& Wahlgren, 2012:22-24). I vår bedömning tycktes det dock vara mer problematiskt att anta att 

marknaden hade tillgång till den utelämnade informationen, varför reliabiliteten anses högre 

genom detta urval. Vidare reduceras bortfallets betydelse då studiens urval är relativt stort. Värt 

att notera kan dock vara att urvalet trots allt är relativt litet jämfört med tidigare studier inom 
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ämnet, delvis på grund av den svenska börsens omfattning. Eftersom statistisk signifikans bland 

annat beror på urvalets storlek, begränsas därför studiens möjlighet att få signifikanta resultat 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:450). Sammanfattningsvis anser vi studiens reliabilitet och 

validitet hålla hög kvalitet. 

5.3. Förslag till vidare forskning 

Vår studie använder dummyvariabler för att skilja på inhemska och utländska förvärv. För 

framtida forskning vore det intressant att se om reaktioner skiljer sig åt beroende på vilket land 

eller världsdel förvärvsobjektet har sitt säte, då exempelvis olika rättssystem, marknadens 

storlek och likviditet kan antas påverka. Vidare skulle man kunna undersöka om marknadens 

reaktion skiljer sig åt beroende på om bolaget redan har verksamhet i förvärvslandet samt om 

det är ett nytt verksamhetsområde företaget ger sig in i.  

Då vår studie endast undersöker privata företag vore det intressant att undersöka om det starka 

sambandet med relativsstorleksskillnaden även gäller för publika förvärvsobjekt. Eftersom 

publika företag ofta är större kan man då undersöka om marknaden i dessa fall värderar in en 

högre risk associerad med att integrera stora företag. I Draper och Paudyals (2006) studie i 

Storbritannien fann de exempelvis att denna effekt endast gällde vid förvärv av privata företag. 

Slutligen kan det konstateras att vår undersökning endast fokuserar på den kortsiktiga 

marknadsreaktionen. Framtida studier skulle således kunna undersöka snarlika testvariablers 

påverkan på avkastningen på längre sikt, exempelvis ett par månader efter förvärvet. Conn et 

al. (2004) visar till exempel att serieförvärvares abnormala avkastning är positiv i ett längre 

perspektiv. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1  

Bilaga 1. Robusthetstest av testvariabeln MVLog. 

 
Det alternativa storleksmåttet logaritmerade totala tillgångar 

skrivs TALog. Betakoefficientens standardavvikelse skrivs inom parentes.  

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

 

 

 

 

 

Modell 14 Modell 15

TALog  -0,199*** 0,047

(0,004) (0,004)

RelskillnLogInv -0,412***

(0,004)

DummyUtländsk  -0,103*

(0,006)

DummySerie -0,079

(0,006)

Skuldsättning 0,112* 0,163***

(0,022) (0,02)

Lönsamhet -0,017 0,019

(0,044) (0,042)

Konstant 0,045*** 0,035**

(0,017) (0,016)

Fasta effekter Bransch JA JA

Fasta effekter År JA JA

Antal obs. (n) 357 357

Justerat R² 0,021 0,159

F-värde 1,756* 6,178***


