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Abstract 

 
In today's globalized business world, it has become easier to get information from both the 

market and the companies. This leads to the fact that, from the last decades, companies are 

continuously expanding through mergers & acquisitions through the need for constant 

development and optimization of asset value. 

 

But how does it look in reality? What conditions do we have in Sweden in relation to outside 

markets such as, for example, USA and the rest of Europe? As both institutional and cultural 

conditions differ from one country to another, it may result in mergers & acquisitions being 

different. Underlying variables that affect the excess return on mergers & acquisitions differ 

depending on where the mergers or acquisitions occurs. Hostile acquisitions in the United 

States clearly show that it gives a negative excess return, while in Europe it shows that it was 

the hostile acquisitions that generated a positive excess return. How is it in Sweden? 

 

To find out how the excess return looks like in Sweden and to find out what kind of underlying 

variables affect the excess return, we made a quantitative event study between 2003 and 2015. 

During this period, we found 64 Swedish companies that met the study criteria. 

 

In this study, we found that the excess return generated a more positive over return for target 

companies than bidding companies, which is consistent with previous research in the area. The 

underlying variables that affect the excess return in Sweden are as follows: Type of tender, 

method of payment and partial cross-border merger and acquisition (target companies).
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Sammanfattning 

 

Dagens globaliserade affärsvärld har gjort de lättare att ta del av information från både 

marknaden och företag. Detta leder till som man kan se från de senaste årtionden att företag 

kontinuerligt expanderas genom fusion & förvärv genom behovet av en konstant utveckling 

och optimering av aktievärdet. 

Men hur ser det ut i verkligheten? Vilka förutsättningar har vi i Sverige gentemot 

utomstående marknader som i t.ex. USA och resten av Europa? Då både institutionella och 

kulturella förutsättningar skiljer sig från länder sinsemellan, kan det leda till att fusion & 

förvärv ser olika ut. Underliggande variabler som påverkar överavkastningen vid fusion & 

förvärv differentierar sig beroende på var fusionen eller förvärven sker. Fientliga förvärv i 

USA visar tydligt att det ger en negativ överavkastning medan det i Europa visar att det var de 

fientliga förvärven som genererade en positiv överavkastning. Hur ser det ut i Sverige? 

För att ta reda på hur överavkastningen ser ut i Sverige och för att ta reda på vilka 

underliggande variabler som påverkar överavkastningen, gjorde vi en kvantitav 

händelsestudie mellan åren 2003 till 2015. Under denna period fann vi 64 svenska företag 

som uppfyllde studiens kriterier. 

I denna studie kom vi fram till att överavkastningen genererade en positivare överavkastning 

för målföretag än budgivande företag, vilket stämmer överrens med tidigare forsking inom 

området. De underliggande variablerna som påverkar överavkastningen i Sverige är följande: 

Anbudets karaktär, betalningsmetod och delvis gränsöverskridande fusion & förvärv 

(gällande målföretag). 
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1 Inledning 
 

 

Detta kapitel kommer introducera läsaren för uppsatsens problembakgrund, 

problemdiskussion och syfte & frågeställning. Viktiga begrepp att känna till, förklaras i 

detta kapitel. 
 

 

 

 
1.1 Problembakgrund 

 
 

Nästan dagligen rapporterar finansiella och övriga medier om stora företagsfusioner & 

förvärv, vars affärsvärden rör sig på mångmiljon- eller miljardnivå. Detta är inget nytt utan 

har sedan 1900-talet ökat stadigt och gått i vågor, och det har sedan dess uppkommit sex 

märkbara vågor: 1900-, 1920-, 1960-, 1980-, 1990- och 2000-talet. Att företag kontinuerligt 

expanderas genom fusion & förvärv är framdrivet genom behovet av en konstant utveckling i 

dagens affärsmiljö. Utvecklingen bidrar till att företagen söker efter möjligheter av 

värdeskapande fusion & förvärv, vars syfte är att maximera värdet för aktieägarna (Parvinder 

& Priyanka, 2014). 

Sudarsanam (2003) menar att det vid fusion & förvärv uppstår en sammansättning mellan 

företag, som skapas med avsikt för att det köpande bolaget(budbolaget) ska kunna bli mer 

framgångsrikt tillsammans med ett eller flera bolag genom synergier för att skapa ett 

mervärde, t.ex. genom att bolaget kan öka sina marknadsandelar, minska sina kostnader eller 

se skattemässiga fördelar. Pudney (2003) förklarar dessa synergier helt enkelt som att två 

företag kan producera effektivare, allt annat lika, än vad som vore fallet om de verkade var för 

sig. Bildligt uttryckt kan sägas att en synergieffekt föreligger om 2+2=5. Dessa 

synergieffekter kan delas upp i tre huvudområden. (1) Finansiella synergier 

(kostnadsreduktion), (2) operationella synergier (samarbetsmöjligheter) och (3) 

ledningssynergier (ledningsförbättring) (Damodaran, 2005). 

Fusion & förvärv görs antingen med aktieägarnas perspektiv eller med ledningens perspektiv. 

Från aktieägarnas perspektiv ligger fokus på att maximera aktieägarnas värde på deras 

innehav, medan man från ledningsperspektivet lägger fokus på ledningens incitament, varav 

dessa inte alltid är gynnsamma för företagen eller aktieägarna, utan görs ibland med avsikt för 
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ens personliga karriär eller öka chansen att få stora bonusar, menar Johnson, m.fl.( 2008). 

Huvudsyftet med fusion & förvärv är dock att få en så kallad överavkastning, som menas med 

att avkastningen ökar avsevärt mer av fusion & förvärv än vad företagen vanligtvis hade gjort 

i förhållande till marknaden, menar Brav m.fl. (2000). Därför är ”överavkastning” ett väldigt 

viktigt begrepp inom fusion & förvärv. 

För en organisation att förvärva en annan organisation, finns det tre grundläggande 

tillvägagångsätt, förklarar Jaffe, m.fl. (2005): 

- Sammanslagning eller konsolidering (Fusion) 

- Uppköp av aktier (Förvärv) 

- Uppköp av tillgångar (Förvärv) 

 
Motiven till fusion & förvärv kan variera väldigt mycket, vilket bevisas vid de olika 

förvärvsvågorna som uppkom under 1900-talet. På 1960-talet genomfördes många förvärv där 

sammanslagningar skapade koncerner med inriktning på flera olika branscher. Dessa förvärv 

skiljde sig från den våg av fientliga uppköp som skedde under 1980-talet, där många av 

uppköparna var finansiärer. Under 1990-talsvågen genomfördes däremot många förvärv där 

det vanligaste målet var organisationer inom samma bransch (Shleifer & Vishny, 2003). Efter 

IT-kraschen i slutet av 2001 återhämtades marknaden snabbt och den sjätte fusion- & 

förvärvsvågen började i juni 2003 och avslutades i december 2007. Alexandridis m.fl. (2011) 

förklarar att under denna period var förvärvsaktivitet som störst och bara år 2006 var 

transaktionsvärdet över 1000 miljarder dollar bara i USA. 

 
 

1.2 Problemdiskussion 

 
 
Flera viktiga spelregeler som har påverkan på marknaden inom fusion & förvärv är länders 

olika institutionella skattesystem, juridiska rättsystem samt kulturella och traditionella 

arbetsmetodik. I USA råder fri kapitalmarknad med ett justerbart skattesystem där 

företagsägare kan påverka sin skatt genom t.ex. organisationsform till skillnad från i Europa 

och främst Norden där skattesystemet är mer likformigt utformat. USAs juridiska spelrum är 

inte allt för olikt den Europeiska då man kan dra parallella likheter mellan USAs högsta 

domstol där lagarna gäller hela landet som sedan har stater med egna individuella direktiv, likt 

Europeiska Unionens stadgar som gäller alla medlemsländer där sedan ländernas individuella 

lagar råder. 
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Enligt en Nordamerikansk undersökningen av Jensen & Ruback (1983), så har de 

sammanfattat tidigare forskning inom den Amerikanska marknaden av företagsfusion och 

förvärv. Där studiens fokus låg på överavkastning i aktiekursen både innan och efter 

annonseringsdatumen. Till skillnad från tidigare forskning av bl.a. Mandelker (1974), Ellert 

(1976) och Langestied (1978) som har utgått ifrån det datum då målföretagen har accepterat 

budet och fastställt avtalet. Dessa nämnda Nordamerikanska studier har visat att målföretagen 

haft positiva avkastningar medan det budgivande företagen har haft värdeneutrala effekter. 

Däremot har de Europeiska undersökningarna haft större skillnader i deras resultat gällande 

de värdeskapande effekterna på aktiekursen vid fusion & förvärv. Främst en studie gjord av 

Cosh & Hughes (2008) i Storbritannien där resultaten visade att de budgivande företagen 

gjord förluster på både kort- och långsikt. Utöver den geografiska aspekten så har även 

underliggande variabler haft en betydande roll vid påverkandet av överavkastningen, menar 

Martynova & Renneborg (2009). 

Norden har inte samma institutionella förutsättningar som Europa och Nordamerika, då man 

istället länge förlitat sig mot staten där kreditmarknaden har varit strikt reglerad samtidigt som 

bankerna har verkat på en oligopolmarknad som har varit skyddat mot yttre konkurrens. Detta 

leder till att studier som gjorts i både Nordamerika och Europa inte kommer att ge samma 

resultat i Norden. 

Nyman (2017) gjorde en studie mellan svenska och finska företag där de antingen har 

förvärvats eller fusionerats åren 1995–2015. Denna studie skiljer sig i förhållande till många 

andra Nordamerikanska och Europeiska undersökningarna, då de inte har med variabler som 

ses som viktiga, som t.ex. anbudets karaktär och avkastningen på långsikt. Jenkinson (1994) 

betonar relevansen över att testa ifall förvärven är köpta av fientligt eller icke-fientligt syftet. 

Han menar att det är den största påverkan för överavkastning hos fusioner & förvärv. Därför 

har vi valt oss utav att undersöka svenska publika aktiebolag som har genomgått förvärv eller 

fusion under åren 2003-2015, men att denna gång ha med flertal variabler, inkluderat 

”fientliga eller icke-fientliga förvärv”. Varför vi har valt åren 2003-2015 har att göra med att 

vi ville ha med en tidsperiod som var viktig inom fusion & förvärvsvärlden, och att vi då får 

med den sjätte fusion- och förvärvsvågen. I uppsatsen ska vi även jämföra dessa 

aktiekursförändringar mot de andra undersökningarna gjorda i Sverige och Europa. 



11  

1.3 Syfte & frågeställning 

 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om svenska publika aktiebolag, som har genomgått 

fusion eller förvärv, har genererat överavkastning till budgivande och målföretagens 

aktieägare. Vidare är frågeställning också att testa ifall överavkastningen är beroende av 

andra underliggande variabler, såsom; anbudets karaktär, betalningsmetod, fusion & förvärv 

under den sjätte vågen, transaktionsvärdet och gränsöverskridande fusion & förvärv. 

 

 

2 Teoretisk referensram 
 
 

I detta kapitel redogörs val av teori som anses relevanta för studien. Inledningsvis 

förklaras definitionsskillnaden mellan fusion & förvärv. Sedan presenteras 

hypotesen om effektiva marknaden som följs av de olika motiv till varför företag 

förvärvar eller fusioneras med andra företag. Dessa teorier följs sedan med en rad 

vetenskapliga artiklar som innefattar tidigare studier, och avslutas med olika 

förvärvstyper där man även går igenom hypoteserna som även gör grunden genom 

hela studien. 
 
 

 

 
2.1 Fusioner och förvärv 

 

Fusioner och förvärv avviker sig ifrån varandra definitionsmässigt, dock är de fortfarande 

väldigt lika varandra. Det är en utav anledningarna som det rent litteratursmässigt brukar 

användas parallellt. Ett förvärvs allmänna definition är att ett företag, budföretag, köper upp 

på ett eller annat sätt ett annat företag, målföretag. Varav efter avtalet så övertar det 

budgivande företaget målföretagets alla tillgångar och resurser. Ett företagsförvärv kan ske 

komplett eller partiellt. Med ett komplett förvärv menas det att budföretaget övertar hela 

målföretaget, medan ett partiellt förvärv innebär att endast den avtalade delen i en 

upphandling övertas, förklarar Anderson & Baker (2010). Fusion däremot, är till skillnad 

från förvärv inte att man övertar ett annat företag utan att två eller flera företag slås samman 

och bildar ett gemensamt företag. I den svenska inkomstskattelagen kapitel 37, paragraf 3§ 

så definieras en fusion som: 
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”Med fusion avses en ombildning som uppfyller följande förutsättningar: 

 

1. Samtliga tillgångar samt skulder och andra förpliktelser hos ett företag (det 

överlåtande företaget) ska tas över av ett annat företag (det övertagande företaget). 

2. Det överlåtande företaget ska upplösas utan likvidation.” 

 
Syftet med både fusioner och förvärv bland aktiebolag är främst för att maximera aktieägarnas 

kapital, det är en lagstadgad förutsättning om inte annat anges i bolagsordningen. Detta anges i 

aktiebolagslagen kapitel 3, paragraf 3§: 

 

”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning 

mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur 

bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas”. 

 

 

 
2.2 Hypotesen om effektiva marknader 

 

Ett grundläggande antaganden inom analyseringen av företagsförvärv och ekonomin överlag 

är hypotesen om effektiva marknader. Med detta så menar man att vid företagsförvärv och 

fusioner så ska företagens sanna värde reflekteras i dess marknadsvärde samt att priset på 

dessa tillgångar ska återspegla all information. Denna marknadseffektivitet kan fördelas i tre 

steg, svag-, semistark- och stark form, förklarar Fama (1970). Dessa steg kan testas i 

praktiken, den svaga genomförs genom att man undersöker aktiekursens förändringar. Man 

studerar det övertagande bolagets aktiekurs och jämför dess utveckling framtida utveckling 

gentemot den tidigare i samband med förvärv eller fusion. Den semistarka formen kan 

genomföras och testas genom att man undersöker det övertagande företagets 

(budgivandeföretag) avkastning i förhållande till jämställda företag eller ett index. Syftet med 

detta menar Bruner (2004) att se om ett förvärv eller fusion kan leda till högre avkastning i 

förhållande till de företag som inte har förvärvat eller fusionerats. Det sista steget, starkform 

testas genom att se om aktieägarnas avkastning hade varit högre ifall det aldrig hade 

genomfört förvärvet eller fusion. I detta test likt den semistarka så jämförs resultaten mot ett 

index. 
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2.3 Motiv till fusioner och förvärv 
 

Sudarsanam (1995) menar att det finns flera skäl till varför man motiveras av ett förvärv eller 

fusion och detta kan styrkas empiriskt samt att det finns tre överläggande hypoteser/motiv 

som man kan dela in inom två perspektiv. Ena är synergimotivet inom aktieägarperspektivet. 

Detta synsätt innefattar den generella regeln om att alla beslut som sker inom företagen utgår 

endast för att maximera aktieägarnas värde på deras innehav inom företaget och definieras 

ofta som värdeskapande. Främsta sättet att öka aktieägarnas värde via företagsförvärv och 

fusioner är att uppnå synergieffekter. Det andra perspektivet är ledningsperspektiv som både 

omfattar hybrishypotesen samt agentmotivet. Hybrishypotesens synsätt skiljer sig från 

synergimotivet genom att denna ofta definieras som värdeneutral och grundar sig i hypotesen 

om effektiva marknaders starkaste form. Med detta menas att ledningen gör felbedömningar 

vid beslut som grundar sig på ledningens hybris eller stolthet. Agentmotivet grundar sig också 

inom ledningsperspektivet och anses vara värdeförstörande för företaget. Ledningen i 

företagen fattar beslut som gynnar ledningens eget intresse, med andra ord så kan dessa beslut 

skada aktieägarna samt företaget. Skälen till dessa beslut inom ledningsperspektivet där 

ledningen fattar beslut på deras egna incitament kan vara diversifiering av portfölj bland 

ledningen eller individen, ledningens imperiebyggande samt hindra att själva bli uppköpta. 

 

 
2.3.1 Synergimotivet 

 

Ett av företagsförvärvens och fusionens huvudsyften är att försöka uppnå synergieffekter, det 

är genom dessa som den operativa verksamheten tjänar finansiella fördelar. Synergimotivet 

betonar att det är den enda anledningen till varför förvärv och fusioner uppstår, för att skapa 

dessa finansiella och operativa fördelar inom verksamheten som ska alstra att aktieägarnas 

värde maximeras. De operativa fördelarna av synergier är skalfördelar, ökad prissättning och 

andra markandstillväxt möjligheter. De finansiella fördelarna består av beskattningsfördelar, 

diversifiering och möjligheten till ökad skuldsättningsgrad samt användningen av överskotts 

kassaflöde. Både de operativa samt finansiella fördelarna resulterar i ökat kassaflöde samt en 

bättre diskonteringsränta för företagen, förklarar Damodaran (2005). 

Andra motiv till varför man förvärvar eller fusionerar sig mot ett annat företag är att man 

antar att målföretaget inte styrs på ett bra sätt. Man anser att det andra företaget inte uppnår 

sitt maximala eller potentiella värde pga. ledningsineffektivitet. Där av vill man värva det då 

man uppfattar det som att företaget är undervärderat. Detta är också en utav anledningen till 
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att aktiekursen på ett målföretagets aktier ökar efter annonseringen av att man har fått ett bud, 

detta återspeglar till resten av marknaden att målföretaget är undervärderat och att 

budföretagets ledning kan implementera en strategi som bidrar till ökat mervärde samt ökat 

aktievärde, menar Chappell och Cheng (1984). 

 

 
2.3.2 Hybrishypotesen 

 

Hybrishypotesen utgår ifrån den effektiva marknadshypotesen och dess starka form, där alla 

aktiers värde speglar all tillgänglig information. Roll (1986) menar även att ledningen i alla 

företag är effektiva så ett mervärde av ledningsbyte går inte att uppnå. Däremot så sker 

förvärv och fusioner till skillnad från synergimotivet inte för att man försöker uppnå mervärde 

utan för att den ledande beslutsfattaren i ett budföretag gör en optimistisk felbedömning av ett 

förvärv. Optimistisk felbedömning betyder att beslutet inte sker utifrån en objektiv synpunkt 

utan en subjektiv känsla av stolthet eller hybris bland de beslutsfattande. 

Malendier & Tate (2005) menar däremot denna hypotes utgår ifrån att man inte kan skapa ett 

mervärde av ett förvärv, även om målföretaget får ett ökat värde eller vinst så tyder denna 

teori på att budföretaget kommer att minska i värde eller vinsten i förhållande till den 

motsvarande ökningen av målföretaget. 

 

 
2.3.3 Agentmotivet 

 

Som tidigare nämnt så ses agentmotivet som en värdeförstörare ur ett företagsperspektiv. Det 

denna teori bygger på är att de ledande beslutsfattarna i ett budföretag vid förvärv eller 

fusioner agerar ur sina egna intressen. Ledningen agerar av rent självintresse främst för att 

deras positioner kan förbättras vid övertagande av ett annat företag även om deras 

ursprungliga målföretag och dess aktieägare drabbas negativt av konsekvenserna. Jensen & 

Meckling (1986) förklarar att vissa av dessa intressen eller motiv till varför ledningen agerar 

på detta vis kan vara för att diversifiera sina egna portföljer, förvärva tillgångar som ökar 

företagets beroende av den nuvarande ledningen samt andra karriärsvinnande beslut och 

handlingar. 
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2.4 Tidigare studier 

 

Tidigare studier som har gjorts i Norden skiljer sig från de som gjorts i Europa men även på 

studier som har gjorts i Nordamerika. Enligt Braunerhjelm & Johansson (1998) så kan 

skillnaden mellan dessa tre geografiska områden hänvisas till riskkapitalmarknaden samt dess 

funktion och struktur. I den Nordamerikanska marknaden har man haft ett friare spelrum på 

marknaden där regleringen av krediter samt marknadsrestriktioner varit i förhållande till 

Norden och Europa. Detta har gjort att den amerikanska marknaden har stött på allt hårdare 

konkurrens som har drivit för större mångfald och differentiering samt bättre analysering 

bland företagen. I den Europeiska marknaden menar Altunbas & Marques (2008) att man här 

istället historiskt haft mer restriktioner kring fusioner & förvärv i förhållande till Nordamerika 

då flera lagar, revisionsstrukturer och skattesystem har varit föreliggande hinder. Detta har 

dock ändrats sedan slutet av 90-talet då man införde euron och öppnade upp mer för 

gränsöverskridande köp inom den Europeiska marknaden. 

I den Nordiska marknaden så har man helt andra institutionella förutsättningar gentemot 

Nordamerika och Europa. Här har man istället länge förlitat sig mot staten där 

kreditmarknaden har varit strikt reglerad samtidigt som bankerna har verkat på en 

oligopolmarknad som har varit skyddat mot yttre konkurrens, förklarar Braunerhjelm & 

Johansson (1998). 

 

 
2.4.1 Nordamerikanska marknaden 

 
 

Flera studier har gjorts på den amerikanska marknaden gällande kumulativa överavkastningar 

på företag som har genomgått ett förvärv eller en fusion. En studie av Jensen & Ruback 

(1986) genomfördes i USA som fokuserade på värdeskapande effekter i tidsperioden runt 

annonseringsdatumet vid ett uppköp bland företagen. De jämförde aktiekursen på företagen 

en period innan annonseringsdatumet mot ett marknadsindex och kom fram till att marknaden 

redan visste om att upphandlingen skulle ske innan annonseringen i form av bland annat 

rykten och spekulationer. Deras resultat visade att målföretagen tenderade att generera en 

positiv avkastning för aktieägarna medan det budgivande företagets aktieägare genererade ett 

värdeneutralt resultat på dess avkastning. 
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Liknande studie gjordes av Branch & Yang (2003) under tidsperioden 1991–2001 där de 

testade flera olika faktorer för att få fram ett resultat på den effektiva lönsamheten vid förvärv. 

Denna undersökning hade ett stort urval som bestod av 1097 förvärv gällande denna period 

och man testade faktorerna i ett multipelregressionsanalys. Resultaten visade att 

betalningsmetoden vid ett uppköp hade en stor påverkan på avkastningen, de företag som 

gjorde upphandlingen i form av kontanta medel genererade en större positiv avkastning än de 

upphandlingar som gjordes av betalning med aktier. De kom även fram till att storleken på de 

två olika företagen hade en signifikant påverkan på avkastningen, ju större transaktionspriset 

var ju större negativ inverkan hade det på de förvärvande företagens avkastning. 

Cuypurs och Martin (2016) undersökte hur erfarenhet och asymmetrisk information hade för 

påverkning på avkastningen gällande förvärvande företag. Denna undersökning gjordes under 

tidsperioden 1980–2009 och endast företag som var listade på antingen New York Stock 

Exchange eller Nasdaq börsen. De kom fram till att teorierna kring ledning och organisation 

stämde överens med deras resultat i studien, att ju mer erfarenhet av tidigare förvärv gav en 

positiv inverkan på framtida förvärv. Detta gällde endast i förvärv som var icke-fientliga att 

man fick erfarenhetsfördelar, om det däremot var fientliga förvärv så erhöll företag inga 

fördelar utan var värdeneutrala. 

 

 
2.4.2 Europeiska marknaden 

 
 

Flera studier har gjorts på den europeiska marknaden gällande företagsförvärv och fusioner 

samt deras påverkan på överavkastningen. Många har undersökt till vilken eller vilka faktorer 

som skulle kunna ha en betydande roll till aktiekursen. I detta arbete så ska vi ta hänsyn till de 

studier som har relevanta och jämförelsebara faktorer samt så tar vi även hänsyn till vilken 

tidsperiod som undersökningarna är utförda. En stor studie har gjorts i 28 europeiska länder 

av Martynova & Renneboog (2006) under tidsperioden 1993–2001. I detta arbete undersökte 

man många olika faktorer till vad som kan bidra till en påverkan på avkastningen, dessa 

faktorer var budföretagens betalningsmetoder, förvärvsstrategier och attityd samt 

transaktionens storlek och anbudets karaktär. Martynova & Renneboog undersökte även om 

det fanns någon skillnad mellan privata förvärv och publika förvärv. De kom fram till att en 

av de viktigaste faktorerna var anbudets karaktär gällande fientliga förvärv för målföretagen 

och att detta genererade en överavkastning på lång sikt för aktieägarna. Samt att privata 
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förvärv ger en positiv avkastning medan publika förvärv tenderade att generera en negativ 

avkastning. 

Däremot så har en studie gjorts på den brittiska marknaden av Cosh & Hughes (2008) 

gällande effekterna av företag som begått fusion eller förvärv samt deras påverkan på 

aktieägarnas kapitalavkastning. De kom fram till att anbudets karaktär inte hade en påverkan 

på avkastningen vare sig på kort eller lång sikt hos budgivandeföretag till skillnad från 

Martynovas & Renneboogs studie där denna faktor var mest betydande. 

Vidare har en studie gjorts på de nya europeiska medlemsstaterna under tidsperioden 2004– 

2013 av Baran & Saikevicius (2015) där de har undersökt de genomsnittliga kumulativa 

överavkastningarna bland bud och målgivande företag vid fusion & förvärv. Deras resultat 

visade att fusion & förvärv tenderade att ha en positiv inverkan hos målföretag och vara 

värdeneutrala bland budföretagen samt att de Baltiska länderna presterade bäst. Dock så 

förklarar författarna att undersökningen bestod av ett litet urval och få transaktioner, detta kan 

påverka reliabiliteten på deras framställda resultat. 

 

 
2.4.3 Nordiska marknaden 

 
 

Flera studier har gjorts gällande företagsfusioner & förvärv på den nordiska marknaden, 

norden omfattas av länderna Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island. Snickars (2013) 

har undersökt tre av dessa länder i sin studie som omfattade Sverige, Danmark och Norge 

under en tidsperiod mellan åren 2000–2012 och studiens syfte var att undersöka om företag 

som har genomgått ett förvärv har genererat överavkastning till sina aktieägare samt vilka 

faktorer som har haft en betydande roll på lönsamheten. Resultaten som Snickars kom fram 

till visade sig att de företag som var budgivande tenderade att generera en lägre avkastning till 

sina aktieägare tillskillnad från målföretagen vars avkastning var högre. En betydande faktor i 

denna studie var om företagsförvärven skedde mellan två parter som befann sig i två olika 

länder. Det hade en signifikant positiv påverkan på avkastningen vid upphandlingar som 

skedde med gränsöverskridande mellan de undersökta länderna. 

En studie på den svenska marknaden har gjorts av Hulthén & Selguson (2003) som 

undersökte hur man ska kunna uppnå synergieffekter vid ett förvärv. Studien var av både en 

kvantitativ och kvalitativ undersökning som omfattade tidsperioden 1996–2001. Syftet med 

studien var att försöka förklara vilka faktorer eller komponenter vid fusion & förvärv, som 
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kunna ge värdeskapande effekter hos både de budgivande företaget samt målföretaget. 

Studiens resultat kom fram till att det inte fanns ett garanterat sätt att uppnå värdehöjande 

effekter vid upphandlingen mellan två företag dock så menade författarna att man ska 

fokusera på att kunna integrera de parterna vid ett så tidigt skede som möjligt för att kunna 

stabilisera företagen. Detta skulle kunna göras med en omfattande due dilligence och 

skapandet av ett integrationsutskott. 

En annan studie på den svenska marknaden av Bengtsson m.fl. (2011) undersökte publika 

fientliga och icke-fientliga förvärv under tidsperioden 1997–2011 samt dess effekter på 

företagens lönsamhet. Syftet med studien var att undersöka vilka finansiella följder det 

uppstod mellan förvärvsstrategierna och om det fanns någon skillnad mellan de gällande 

företagens avkastning till ägarna. Studiens resultat visade på att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan bud- och målföretagens avkastning vare sig upphandling var 

fientlig eller icke-fientlig. 

 

 

2.5 Förvärvstyper & hypoteser 

 

Då Sudarsanam (1995) menar att fusion & förvärv främst görs för att skapa en 

överavkastning, Tang & Xu (2016) styrker detta påstående och menar att företag genererar 

positiv överavkastning vid perioden runt annonseringsdatumet. Detta utgör grunden till vår 

första hypotes. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan fusion & förvärv och överavkastning. 
 

Det finns olika typer av fusion & förvärv, vilket Martynova & Renneboog (2006) menar är 

underliggande variabler som är avgörande för överavkastningen. Variablerna är följande: 

Anbudets karaktär, betalningsmetod, tidsperiod (fusion & förvärv under den sjätte vågen), 

transaktionsvärdet samt gränsöverskridande fusion & förvärv. 

 

 
2.5.1 Anbudets karaktär 

 
 

Bergström (1992) menar att det finns flera olika motiv till varför ett företag vill begå ett 

fientligt förvärv av ett annat företag, oftast sker dessa beslut av anledningen att man har 

delade meningar om hur ett företag ska ledas. Oenighet bland ägare i företaget där det inte 
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finns en majoritetskontroll kan starta en maktkamp bland de olika ägaraktörerna. Genom att 

en part förvärvar majoriteten av ett företag så kontrollerar man även hur företaget kommer att 

skötas i framtiden. Anledningen är att en eller flera aktieägare anser att de kan utnyttja eller 

omfördela resurserna i målbolaget bättre än vad det görs i nuläget och öka företagets 

effektivitet. Målföretaget ser alltså en potentiell positiv värdeutveckling som kan utnyttjas till 

egen vinning. Ett exempel som beskriver denna process kan ses i fallet om ett fientligt förvärv 

för att uppnå högre effektivitet är med Skanskas förvärv av Sandvik där man bytte ut den 

dåvarande företagsledningen mot deras vilja. Skanska köpte upp en majoritetspost i Sandvik, 

varav två år efter förvärvet så presterade Sandvik exceptionellt bra på börsen. 

Cuypurs & Martins (2016), menar dock att icke-fientliga fusioner & förvärv bidrar till en 

högre överavkastning, då det budgivande företaget väljer att göra fusionen eller förvärvet i ett 

vinstsyfte och inte för att skapa ett större imperium. Detta kan styrkas av Andersson, m.fl. 

(2011), där liknande resultat visades i deras studie. De menar att fientliga fusioner & förvärv 

bidrar till en sämre överavkastning gentemot dem icke-fientliga fusionen & förvärven. 

Enligt detta resonemang framställs följande hypotes: 

 
H2: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och anbudets karaktär. 

 

 
 

2.5.2 Betalningsmetod 

 

 
Det finns två huvudtyper av betalningsmetoder vid fusion & förvärv av företag. Det ena är 

betalning med kontanta medel och det andra är utbyte av aktier. Valet av betalningsmetod 

påverkar inte endast de inblandade företagen och deras aktieägare utan detta kan även visa de 

framtida förväntningarna man har av uppköpet som signaleras mot marknaden. Majluf & 

Myers (1984) förklarar att betalning med kontanta medel signalerar mot marknaden att vara 

mindre riskfyllt då aktieägarna erhåller en direkt betalning vilket indikerar på att det 

budgivande företaget är övertygade om att målföretaget kommer att prestera bra i framtiden. 

Däremot så signalerar ett uppköp i form av aktier att fusionen eller förvärvet är riskfylld då 

budföretaget är osäkra på förvärvets framtid vilket kan leda till att det budgivande företaget 

får en negativ avkastning. 

Raad (2012) menar att företag med överskott av likvida medel tenderar att förvärva andra 

företag. Vidare förklarar han att vid fusion & förvärv med kontanta medel riktas mot företag 
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med låg skuldsättningsgrad och betalning med aktier riktas mot företag med hög 

skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är det finansiella nyckeltal som beskriver företagets 

riskkänslighet. Detta tenderar att ge en positiv överavkastning med kontanta medel. 

Enligt detta resonemang framställs följande hypotes: 

 
H3: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och betalningsmetod. 

 

 
 

2.5.3 Den sjätte fusion- & förvärvsvågen 

 
 

Den sjätte vågen varade mellan åren 2003-2007 och startskottet för denna våg påbörjades på 

grund av den amerikanska marknadens låga räntenivåer som var en respons till den 

ekonomiska chock som orsakades av terrorattackerna den 11 september 2001. Denna våg 

spred sig sedan över resten av världen, de låga räntenivåerna skapade en efterfrågan hos 

riskkapitalister och därmed ökade fusion & förvärv. Eftersom den större delen av fusion & 

förvärv var finansierad med främmande kapital till en låg ränta så kunde många generera en 

överavkastning, menar Gaughan (2011). Cartwright & Schoenberg (2006), menar också att 

fusion & förvärv under den sjätte fusion- och förvärvsvågen bidrog till en högre 

överavkastning gentemot andra fusioner & förvärv, eftersom att det främmande kapitalet med 

den låga ränta möjliggjorde för företag att kunna expandera. 

Enligt detta resonemang framställs följande hypotes: 

 
H4: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och fusion & förvärv under den 

sjätte vågen. 

 

 
2.5.4 Transaktionsvärde 

 
 

Fusionernas & förvärvens transaktionsvärde har tidigare visat motstridiga resultat om 

huruvida de påverkar överavkastningen hos de involverade företagen. En studie av Moeller 

m.fl. (2004) resulterade i att större storlek på förvärvet tenderade att generera en signifikant 

påverkan på överavkastning. Verys m.fl. (1997) studie fann inte något signifikant samband på 

överavkastning och transaktionsstorleken. 
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Eccles et al (1999) menar på att företag som betalar ut högre vid fusioner & förvärv tenderar 

att generera en positiv överavkastning då ledningen är mer säkra på att affären ska generera 

tillräckligt hög avkastning för att täcka uppköpet. 

Enligt detta resonemang framställs följande hypotes: 

 
H5: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och transaktionsvärdet. 

 

 

 
2.5.5 Gränsöverskridande 

 
 

Allt eftersom världen blir mer globaliserad så medför detta att allt fler fusion & förvärv sker 

över landsgränser. Flera hinder kan uppstå vid gränsöversridande förvärv som skillnader 

mellan två länders lagar, redovisning, skattesystem och finansiell marknadsstruktur. Trots 

dessa hinder menar Cebenoya (1992) att gränsöverskridande fusion & förvärv tenderar att 

generera en överavkastning för målföretagen. En av orsakerna till detta är att de utländska 

företagen betalar en högre premie och i sin tur förväntar sig en hög överavkastning. 

Altunbas & Marques (2008) motsäger sig detta och påstår att det är tvärtemot. Han menar att 

de fusioner & förvärv som sker inom landet genererar en överavkastning. Detta har främst att 

göra med länders olika kulturella och institutionella förutsättningar. Kiymaz & Mukherjees 

(2005) visar liknande liknande resultat i sin studie, där han menar att fusion & förvärv inom 

landet generar överavkastning. 

Enligt detta resonemang framställs följande hypotes: 

 
H6: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och gränsöverskridande fusion & 

förvärv. 

 

3 Metod 
 

Detta kapitel kommer introducera läsaren för vilken metod uppsatsen kommer att 

baseras på. Här beskrivs även datainsamlingen, urvalshanteringen samt 

undersökningsmetoden. 
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3.1 Vetenskaplig ansats 

 
 
Vi har valt att göra en kvantitativ datainsamling, då vi anser att detta är mest passande för vår 

uppgifts syfte och frågeställning, vilket är att se om svenska publika aktiebolag, som har 

genomgått fusion eller förvärv har genererat överavkastning. Enligt Jacobsen (2002) så 

görs kvalitativa undersökningar får att få en djup förståelse och information om en mindre 

grupp människor och kvantitav för en större grupp med avsikt att kunna generalisera. Då vi vill 

ha bred information, blev valet för en kvantitav undersökning väldigt enkel. Vi kommer att 

arbeta utifrån deduktiv forskning, där vi utgår ifrån teori som vi sedan testar genom 

inhämtad empirisk data. 

 

Studien grundar sig på en typ av informationskälla, vilket är sekundärdata. Detta utgör teorin 

och samlades in genom att vi fann relevant information till denna studie genom litteratur, 

webbsidor, rapporter och artiklar. Den allra viktigaste informationen i teorin inhämtades från 

vetenskapliga artiklar, som hittades på databaser såsom; Web of Science, Scopus och Google 

Scholar. Sekundärdata samlades också in från Zephyr, där vi plockade fram aktievärden på 

företag som genomgått fusion eller förvärv, för att kunna analysera och undersöka ifall 

svenska publika aktiebolag har genererat överavkastning. Där plockade vi siffrorna från 

fusionernas- & förvärvens avkastning vid valt datum. Här kunde vi även plocka fram 

följande variabler som vi skulle testa ifall de hade ett samband med överavkastningen för 

utförandet av regressionsanalysen. 

 

Enligt tidigare studier som har gjorts inom fusion & förvärv har olika metoder används för att se 

om företag som genomgått fusion & förvärv har genererat överavkastning. Väldigt få studier i 

Norden har använt sig av flera kontrollvariabler för att testa om det finns ett samband mellan 

överavkastningen och underliggande variabler. Därför ska vi ha med samtliga valda variabler. 

 

 

3.2 Metodval 

 
Vi har valt oss av att använda kvantitativ datainsamling där de utvalda budgivande företagen samt 

målföretagen presenterats i en deskriptiv statistik. Jacobsen (2002) menar att kvantitativ metod 

utgår ifrån teori, som man grundar på deduktiva ansatser vilket är det som passar vår metodval. 

Undersökningens datamaterial är hämtat från en databas kallad Zephyr och omfattar en tidsperiod 

från 1/1-2003 till 31/12-2015. Zephyr är en databas som innehåller information om bl.a. fusion & 
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förvärv och kan hittas på deras hemsida.
1
 Valet av att hämta vår data från Zephyr har att göra med 

att man genom denna databas kan plocka fram avkastningen från alla fusion & förvärv under vald 

tidsperiod. Detta gäller också företag som har blivit avnoterade, d.v.s. företag som har varit med i 

börsen tidigare, men som inte längre är med. Med hjälp av Zephyr så kunde vi även plocka fram 

följande siffror av våra valda underliggande variabler. Anbudets karaktär, betalningsmetod, 

tidsperiod, transaktionsvärde samt gränsöverskridande fanns tillgängligt i denna databas. Därför 

var Zephyr ett enkelt val för att datainsamlingen, då vi kunde få fram all data från samma databas. 

 

 

3.3  Händelsestudie 

 

Vid händelsestudier finns det olika metoder till hur tidsintervallfördelningen kan utföras. Brown 

& Warner (1985) menar att vid fusion & förvärv så är händelseperioden bäst uppdelad i fyra 

tidsintervaller. Fortsättningsvis förklarar de att genom att använda sig av det här sättet så lyfts det 

fram en god överblick av händelsen samt att det ger en möjlighet att beräkna effekterna i 

aktiekursen och överavkastningen, genom offentliggörandet av företagsförvärvet. 

Fördelningen för budgivande företagen ser ut på följande sätt; 

 
1. 60 dagar innan och 60 dagar efter annonseringsdatumet. 

2. 40 dagar innan och 40 dagar efter annonseringsdatumet 

3. 5 dagar innan och 5 dagar efter annonseringsdatumet 

4. Annonseringsdatumet. 

 
Fördelningen för målföretagen ser ut på följande sätt; 

 
1. 60 dagar innan och fram till annonseringsdatumet. 

2. 40 dagar innan och fram till annonseringsdatumet 

3. 5 dagar innan och 5 fram till annonseringsdatumet 

4. Annonseringsdatumet. 

 
Varför fördelningen skiljer sig åt mellan de budgivande företagen och målföretagen har att 

göra med att man vid målföretagen inte har möjlighet att kolla hur det ser ut efter 

annonseringsdatumet eftersom att företaget längre inte finns.

                                                 
1
 https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/specialist/zephyr 
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3.3.1 Beräkning av överavkastning 

 
 

Därefter börjar beräkningarna där man först räknar ut avkastningen på både aktiekursen samt på 

marknadsindexen genom att använda sig av följande formel: 

 

 

 
𝑅𝑖,𝑡(𝑅𝑚,𝑡)  = 

𝑃𝑡  − 𝑃𝑡−1 
 

𝑃𝑡−1 

 
 
 

P är stängningskursen under dag t och P-1 är stängningskursen för förgående dag. 
 

Sedan skall man räkna ut överavkastningen, vilket kan göras på olika sätt. Vi använder vi oss 

utav ”Adjusted market model”, vilket är förekommande bland händelsestudier. Risken tas inte 

till hänsyn i denna metod utan man antar att den förväntade avkastningen på marknaden är 

densamma som den förväntade avkastningen på aktiemarknaden. Överavkastning är 

skillnaden mellan aktiekursens skillnad till marknadens avkastning under samma period. 

𝐴𝑅𝑖,𝑡  = 𝑅𝑖,𝑡  − 𝑅𝑚,𝑡 

Sedan måste man räkna ut den kumulativa överavkastningen inom adjusted market model 

(CAR) för varje transaktion för ett företag. Detta görs med följande formel: 

 

𝑛 
1 

𝐶𝐴𝑅𝑡 = 
𝑛 
∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡 
𝑖=1 

 

Då vi räknar på flera företag och inte bara ett kan man använda sig utav den genomsnittliga 

kumulativa överavkastningen. Detta räknas ut för att få fram effekten av alla transaktioner i 

hela urvalet. Man summerar varje CAR och delar på de totala transaktionerna. Formeln ser ut 

på följande sätt: 

 

𝑇 
1 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 = 
𝑛 
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑡 
𝑡=! 
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3.4 Urvalsmetod 

 
 
Här redovisas datainsamlingen över företagsförvärv i Sverige. Undersökningens datamaterial 

är hämtat från Zephyr och omfattar en tidsperiod från 1/1-2003 till 31/12-2015. Eftersom 

studiens syfte är att analysera företagsförvärven i Sverige samt dess inverkan på 

övertagande- och målföretagets aktiekurs, uppfyller datamaterialet de nedanstående 

kriterierna. 

 
(1) Endast övertagande- och målföretag från Sverige inkluderas i datasamplet, eftersom 

företag från utomstående länder inte uppfyller studiens syfte. Efter denna restriktion 

återstår 17887 transaktioner. 

 
(2) Eftersom studiens syfte är att undersöka förvärvens inverkan på aktiekursen, 

beräknas överavkastningarna och därmed inkluderas endast börsnoterade företag i 

undersökningen. Efter detta kriterium återstår 504 transaktioner. 

 
3) Den utvalda tidsperioden, 1/1-2003 – 31/12-2015, är en intressant undersökningsperiod 

eftersom den innefattar den sjätte vågen av fusion & förvärv samt påföljderna av It-bubblan. 

Antalet transaktioner som resterar efter denna begränsning är 256 till antalet. 

 
(4) Efter transaktionen bör det övertagande bolaget äga 51 – 100 % av målföretagets aktier, 

eftersom kontroll över målföretaget kan medföra synergieffekter. När denna restriktion 

beaktats återfinns 175 transaktioner. 

 
(5) För att signifikanta resultat ska kunna erhållas, bör transaktionsvärdet på 

företagsförvärven vara tillräckligt stora. Därmed bör datamaterialets transaktionsvärden 

uppfylla ett krav på 3 miljoner EUR. Efter att det slutgiltiga kriteriet uppfyllts resterar 64 

transaktioner mellan övertagande företag och målföretag. 

 
Efter att de ovanstående kriterierna beaktats och historisk kursdata över de inkluderade 

företagen insamlats återstod urvalet av 64 företag, varav 33 är budgivande företag och 31 är 

målföretag. 
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3.4.1   Fusionernas- & förvärvens fördelning över tid 

 

 
Här presenteras fusionernas- & förvärvens fördelning över den utvalda tidsperioden. 

Fördelningen presenteras i en tabell, där de budgivande företagen och målföretagen visas i 

förhållande till varandra. 

 

Graf 1 Budgivande företag & Målföretag över tid 
 
 

 

 

 
 

Budgivande företagen inom den sjätte fusion- & förvärvsvågen (2003 – 2007): 15 

Målföretagen inom den sjätte fusion- & förvärvsvågen (2003 – 2007): 15 

Totalt antal företag inom den sjätte fusion- & förvärvsvågen (2003 – 2007): 30 

 
Budgivande företagen utanför den sjätte fusion- & förvärvsvågen (2008 – 2015): 18 

Målföretagen utanför den sjätte fusion- & förvärvsvågen (2008 – 2015): 16 

Totalt antal företag utanför den sjätte fusion- & förvärvsvågen (2008 – 2015): 34 

 

 

 

3.5 Data 

 

Datafördelningen tillämpas i en multipel regressionsanalys på följande sätt:  

 
CAARi = a + B1 * Anbudets karaktär + B2* Betalningsmetod + B3 * Den sjätte fusion- & 

förvärvsvågen+ B4 * Transaktionsvärde + B5 * Gränsöverskridande + Ei 
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Anbudets karaktär – Se skillnader mellan transaktioner som görs av fientlig och icke- 

fientlig karaktär. Här skrivs den oberoende variabeln som en dummyvariabel där värdet 1 

antas om transaktioner uppstått av fientlig karaktär medan värdet 0 representerar 

transaktioner som uppstått av icke-fientlig karaktär. 

 

Betalningsmetod – Se skillnader mellan förvärvens betalningssätt. Då Majluf & Myers 

(1984) menar att betalningsmetod har en inverkan på förvärvets framgång, där 

kontantbetalning ses som ett bättre alternativ gentemot betalning av aktier. Här skrivs den 

oberoende variabeln som en dummyvariabel där värdet 1 antas om transaktionen betalats 

kontant medan värdet 0 representerar transaktioner som betalats med aktier. 

 

Den sjätte fusion- & förvärvsvågen – Se skillnader mellan fusion & förvärv som 

inträffade under den sjätte fusion- & förvärvsvågen och de fusioner & förvärv som 

inträffade utanför perioden. Här skrivs den oberoende variabeln som en dummyvariabel där 

värdet 1 antas om transaktionen förekommit under fusion- & förvärvsvågen tidsperiod 

medan värdet 0 representerar transaktioner utanför denna tidsram. 

 

Transaktionsvärde – Se skillnader mellan köpesumman som det övertagande företaget 

betalt till målföretaget. Då Moeller m.fl. (2004) menar att transaktionsvärdet har en 

inverkan på förvärvets framgång, analyseras även om den påverkat företagets kumulativa 

avkastning. 

 

Gränsöverskridande – Se skillnader mellan transaktioner som görs inom Sverige 

sinsemellan eller över landsgränsen. Här skrivs den oberoende variabeln som en 

dummyvariabel där värdet 1 antas om transaktioner har uppstått inom landet medan värdet 

0 representerar transaktioner som uppstått mellan länder. 
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3.5.1 Deskriptiv statistik 

 
 

Här presenteras den deskriptiva statistiken för samtliga företag. Den deskriptiva statistiken delas 

upp i två tabeller där vi skiljer på de budgivande företagen och målföretagen. I tabellerna 

presenteras först den deskriptiva statistiken för samtliga tidsintervaller tillsammans, och sedan 

presenteras dem enskilt.  

 

 

Tabell 1 Deskriptiv statistik, budgivande företag 

 

Variabel Samtliga 

tidsintervaller 

(-60,60) (-40,40) (-5,5) 0 

Medelvärde 0,000551 -0,00036 -0,00097 0,00177 -0,00222 

Median 0,00035 0,0002 0,00163 0,00012 0,00121 

Maximum 0,03 0,0089 0,0086 0,03 0,051 

Minimum -0,021 -0,0106 -0,021 -0,0059 -0,084 

Standardavvikelse 0,00671 0,00577 0,00697 0,00694 0,02833 

Uppdelning av företagen      

Anbudets karaktär      

Fientliga 16 16 16 16 16 

Icke-fientliga 17 17 17 17 17 
Betalningsmetod      

Kontant 16 16 16 16 16 

Aktieköp 17 17 17 17 17 
Den sjätte FF-vågen      

Inom FF-vågen 15 15 15 15 15 

Utanför FF-vågen 18 18 18 18 18 
Gränsöverskridande      

Inom landet 19 19 19 19 19 

Utanför landet 14 14 14 14 14 

N 33 33 33 33 33 
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Tabell 2 Deskriptiv statistik, målföretag 

 

Variabel Samtliga 

tidsintervaller 

(-60,60) (-40,40) (-5,5) 0 

Medelvärde 0,063397 0,06504 0,07527 0,06646 0,04683 

Median 0,068 0,071 0,079 0,072 0,047 

Maximum 0,13 0,082 0,094 0,089 0,13 

Minimum 0,0033 0,0065 0,0042 0,0033 0,015 

Standardavvikelse 0,02166 0,01626 0,01814 0,01749 0,02414 

Uppdelning av företagen      

Anbudets karaktär      

Fientliga 13 13 13 13 13 

Icke-fientliga 18 18 18 18 18 
Betalningsmetod      

Kontant 17 17 17 17 17 

Aktieköp 14 14 14 14 14 
Den sjätte FF-vågen      

Inom FF-vågen 15 15 15 15 15 

Utanför FF-vågen 16 16 16 16 16 
Gränsöverskridande      

Inom landet 19 19 19 19 19 

Utanför landet 12 12 12 12 12 

N 31 31 31 31 31 

 

 

 

3.6 Analysmetod 

 
 
Anledningen till att vi använder en deduktiv ansats har att göra med att vi använder 

sekundärdata från databaser till att genomföra denna studie. Genom teorin vi fann, 

formulerade vi hypoteser som vi sedan testade genom datainsamlingen för att få fram ett 

resultat. För att lätt kunna hantera datainsamlingen, lade vi in alla siffror i Excel för att kunna 

sammanställa allt. Därefter använde vi denna datainsamling i SPSS där vi kunde ta fram 

tabeller och diagram för att man lättare ska kunna se samband och skillnader, och för att se om 

fusionerna & förvärven verkligen har genererat överavkastning eller om det endast är av ren 

slump. Vi använde oss också utav SPSS för att se om bakomliggande variabler kan förklara 

eventuella kumulativa överavkastningar, vilket gjordes genom en linjär multipel 

regressionsanalys (GLS). Variabler som vi har valt att testa är följande: Anbudets karaktär, 

betalningsmetod, fusion & förvärv under den sjätte FF-vågen, transaktionsvärde och 

gränsöverskridande. Därefter delas regressionsanalysen in i två separata analyser där vi skiljer 

på budgivande företag och målföretag.
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3.7 Hypoteser 

 

Samtliga hypoteser presenteras i en tabell. 

 

 

Tabell 3 Operationalisering av hypoteser 
 

Hypoteser Variabel Operationalisering 

H1: Det finns ett positivt 

samband mellan fusion & 

förvärv och överavkastning. 

 

Överavkastning. 

Överavkastningen i % i 

förhållande till marknaden. 

H2: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och anbudets 
karaktär. 

 

Anbudets karaktär. 
Dummyvariabler 

Fientlig – 1 

Icke-fientlig – 0 

H3: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och 

betalningsmetod. 

 

Betalningsmetod. 

Dummyvariabler 

Kontant – 1 

Aktieköp – 0 

H4: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och fusion & 

förvärv under den sjätte 
vågen. 

 

Fusion & förvärv under den 

sjätte vågen. 

Dummyvariabler 

Inom vågen – 1 

Utanför vågen – 0 

H5: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och 

transaktionsvärdet. 

 

Transaktionsvärdet. 

Transaktionsvärde i tkr i 

förhållande till 

överavkastningen (CAAR). 

H6: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och 

gränsöverskridande fusion & 

förvärv. 

 

Gränsöverskridande fusion 

& förvärv. 

Dummyvariabler 

Inom landet – 1 

Utanför landet – 0 

 

 

3.8 Reliabilitet och Validitet 

 
 
Stake (1995) förklarar vikten av information inhämtningen från vetenskapliga databaser. På 

det sättet kan läsaren finna relevant information, såsom källor, diagram och anteckningar. 

Meyer & Jeffrey (2001) menar att man ökar validiteten genom att hämta informationen från 

olika vetenskapliga artiklar och därför valde vi att göra på det sättet för en ökad validitet. 

Gällande hur vi gör analysen och vilka variabler vi använder och undersöker är det avgörande 

för om vår studie är giltig och relevant. 
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Miles & Huberman (1994) menar att vem som helst ska kunna följa metodkapitlet och den 

empiriska data, för att sedan kunna göra om samma undersökning igen och använda samma teori 

för att se om man får fram samma resultat. Därför har vi fokuserat mycket på att vara detaljerade 

i vårt metodkapitel om hur vi har gått tillväga vid bl.a. framställningen av vår empiriska data 

och hur analysen gått tillväga. Vi har även varit noga med att visa vilka variabler vi har 

använt och varför de är relevanta, samt att visa tydliga gränser för när något är signifikant. 

Detta är för att det ska vara lätt att kunna ta del och förstå sig på informationen vi har tagit fram. 

 
Objektivitet är en punkt som vi har följt väldigt strikt genom hela studien. All teori och empiri 

har försökts göra på ett så neutralt sätt som möjligt. På detta sätt kan läsaren själv bilda sig en 

egen uppfattning om en viss tolkning är hållbar eller inte. 

 

 
3.9 Metoddiskussion 

 

Genom att få fram vårt urval i studien använder vi oss utav en transaktionsgräns, där denna 

gräns möjliggör att vi endast räknar med större fusion & förvärv. Vi har med denna gräns då 

Moeller m.fl. (2004) menar att mindre fusion & förvärv inte får samma överavkastning som 

större fusion & förvärv. Mindre köp leder till mindre spekulationer för att företaget skulle ha 

en betydande påverkan på sitt resultat, där av hade dessa transaktioner inte påverkat 

marknadens förväntningar och således inte påverkat överavkastningen. 

Vid val av tidsintervallerna som används i händelsestudier finns det delade meningar om 

vilket som är bäst. Man kan dela in händelsestudien i färre eller fler tidsintervaller. Varför vi 

valde fyra tidsintervaller har att göra med att, Brown & Warner (1985) förklarar att vid fusion 

& förvärv, är det mest effektivt att använda fyra tidsintervaller. Detta eftersom att dessa 

tidsintervaller är utformade för att få fram flera aspekter ur fusion & förvärv såsom: 

spekulationsperioden, förväntningsperioden, händelseperioden och perioden efter förvärvet. 

Dessa tidsintervaller är således utformade för att få med de olika stadierna som marknaden 

går igenom och tankesättet ur investerare. 

Vid beräkningen av överavkastningen använder vi oss av ”adjusted market model” där man 

tar företagens aktiekurs för den specifika tidsperioden och förhåller den mot 

marknadsutvecklingen för samma tidsperiod. Denna metod är inte lika tidskrävande gentemot 

liknande metoder som tar hänsyn till portföljens risk (beta). Samtidigt är detta ett utav 

svagheterna med ”adjusted market model” då fusion & förvärv kan ha haft en positiv 



29  

utveckling i förhållande till marknaden men den förväntade avkastning kan ha varit låg i 

förhållande till förvärvets risk. Men i en händelsestudie med flera företag, påverkar inte 

risken för ett företag den totala risken lika mycket som det hade gjort i en mindre studie för 

endast några få företag. Därför valde vi oss utav att använda ”adjusted market model”. 

 

 

4 Resultat & Analys 
 
 

I detta kapitel presenteras det framtagna resultatet i form av text och tabeller 

för läsaren. Analys kommer även att finnas med i detta kapitel, där vi kopplar 

relevant teori till det resultat vi har kommit fram till. 
 
 

 

4.1 Resultat händelsestudie 

 
 

Händelsestudien fokuserar på olika händelseperioder, för att analysera om tidsperioden 

runt annonseringsdatumet har en inverkan på de genomsnittliga kumulativa 

överavkastningarna (CAAR). Den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR) 

testas i förhållande till marknadens avkastning, under samma tidsperiod. Tabellerna 

nedanför presenterar den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR), 

medianen, maximum, minimum, standardavvikelsen, p-värde och antalet transaktioner för 

de olika händelseperioderna. Den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR) 

och medianen har beräknats i Excel. Resterande variabler; maximum, minimum, 

standardavvikelse och p-värde har beräknats i SPSS. 

 

Tabell 4 Budgivande företag 
 

Tidsperiod -60,60 -40,40 -5,5 0 
CAAR -0,00036 -0,00097 0,001765 -0,00222 
Median 0,0002 0,00163 0,00012 0,00121 
Maximum 0,0089 0,0086 0,03 0,051 
Minimum -0,0106 -0,021 -0,0059 -0,084 
Standardavvikelse 0,00577 0,00697 0,00694 0,02833 
p-Värde 0,00051*** 0,00016*** 0,0281** 0,137 
N 33 33 33 33 

Stjärnorna definieras signifikansnivåer enligt följande: *10%, **5%, ***1% 
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I tabell 4 så presenteras samtliga budgivande företag, de genomsnittliga kumulativa 

överavkastningarna (CAAR) visar både positiva och negativa resultat. Dessa värden på 

CAAR varierar från det lästa värdet -0,084 till det högsta värdet på 0,051. Man kan notera att 

både det lägsta och högsta värdet sker under tidsperioden 0 dagar, d.v.s. dagen då köpet sker. 

Det statistiska signifikanta resultatet visar att tidsperioderna -60,60 och -40,40 hade en 

signifikansnivå på 1 % och tidsperioden -5,5 hade en signifikansnivå på 5 %, däremot så 

visade det ingen signifikans på tidsperioden 0. 

 

 
Tabell 5 Målföretag 

 

Tidsperiod -60,0 -40,0 -5,0 0 
CAAR 0,06504 0,07527 0,06646 0,04683 
Median 0,071 0,079 0,072 0,047 
Maximum 0,082 0,094 0,089 0,13 
Minimum 0,0065 0,0042 0,0033 0,015 
Standardavvikelse 0,01626 0,01814 0,01749 0,02414 
p-Värde 0,0051*** 0,0004*** 0,003*** 0,0026*** 
N 31 31 31 31 

Stjärnorna definieras signifikansnivåer enligt följande: *10%, **5%, ***1% 

 

 

I tabell 5 så presenteras samtliga målföretag, de genomsnittliga kumulativa 

överavkastningarna (CAAR) visar endast positiva värden. Dessa värden på CAAR varierar 

från det lägsta värdet 0,0033 till det högsta värdet på 0,13. Det statistiska signifikanta 

resultatet visar att samtliga tidsperioder hade en signifikansnivå på 1 %. Den stora märkbara 

skillnaden mellan målföretagen och de budgivandeföretagen är att målföretagen inte visar 

någon negativ CAAR samt att samtliga tidsperioder är starkt signifikanta. Resultaten har 

liknande resultat av Jensen & Rubacks (1986) studie, men som däremot genomfördes i USA. 

De kom fram till liknande resultat som oss, att de budgivande företagen visade sig 

vara värdeneutrala medan målföretagen genererade en positiv avkastning. 

 

Här besvaras H1: Det finns ett positivt samband mellan fusion & förvärv och överavkastning, 

vilket visar att hypotesen accepteras.



30  

4.2 Resultat regressionsanalys 

 

För att undersöka om den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR) kan förklaras 

med bakomliggande faktorer har en regressionsanalys utförts. CAAR presenteras som den 

beroende variabeln medan variablerna; Anbudets karaktär(fientlig), betalningsmetod (kontant), 

den sjätte fusion- & förvärvsvågen (FF), transaktionsvärde, gränsöverskridan (inom landet) 

presenteras som de oberoende variablerna. Tabellerna nedanför uppvisar de oberoende 

variablernas koefficienter, medan koefficienternas p-värden presenteras inom parentes under 

variablerna. Under de oberoende variablerna presenteras även antalet transaktioner (N) och 

modellens förklararingsgrad (R²), vilket är den gemensamma koefficienten för alla variabler 

tillsammans. Tidsperioden som undersöks består av olika händelseperioder för budgivande 

företagen och målföretagen. Resultaten presenteras och analyseras nedanför efter tabellerna. 

 

 
Tabell 6 Regressionsanalys budgivande företag 

 

Beroende variabel – CAAR (de genomsnittliga kumulativa överavkastningarna) 

Variabel [-60,60] [-40,40] [-5,5] [0] 

Fientlig -0,442 

(0,01)** 

-0,531 

(0,001)*** 

-0,398 

(0,022)** 

-0,253 

(0,155) 

Kontant 0,343 

(0,051)* 

0,345 

(0,049)** 

0,424 

(0,014)** 
0,317 

(0,072)* 

Den sjätte FF-vågen 0,119 

(0,51) 

0,260 

(0,144) 

0,214 

(0,231) 

0,201 

(0,263) 

Transaktionsvärde 0,229 

(0,199) 

-0,087 

(0,629) 

-0,141 

(0,433) 

-0,008 

(0,963) 

Inom landet 0,333 

(0,058)* 

-0,115 

(0,523) 

-0,051 

(0,779) 

-0,08 

(0,66) 

 

N 33 33 33 33 

R² 0,531 0,394 0,341 0,183 

Stjärnorna definierar signifikansnivåer enligt följande*10 %, **5 %, ***1 %. 
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Tabell 7 Regressionsanalys målföretag 
 

Beroende variabel – CAAR (de genomsnittliga kumulativa överavkastningarna) 

Variabel [-60,0] [-40,0] [-5,0] [0] 

Fientlig -0,492 

(0,005)*** 

-0,309 

(0,091)* 

-0,417 

(0,02)** 

-0,288 

(0,116) 

Kontant 0,402 

(0,025)** 

0,345 

(0,057)* 

0,436 

(0,014)** 
0,309 

(0,091)* 

Den sjätte FF-vågen -0,147 

(0,429) 

0,148 

(0,426) 

-0,079 

(0,672) 

-0,284 

(0,122) 

Transaktionsvärde 0,206 

(0,266) 

0,092 

(0,622) 

0,119 

(0,522) 

-0,054 

(0,774) 

Inom landet 0,347 

(0,056)* 

0,43 

(0,016)** 

0,307 

(0,093)* 

0,044 

(0,815) 

 

N 31 31 31 31 

R² 0,527 0,304 0,401 0,302 

Stjärnorna definierar signifikansnivåer enligt följande*10 %, **5 %, ***1 %. 

 

 

4.2.1 Anbudets karaktär 

 
 

Här testas ifall den oberoende variabeln - fientliga fusioner & förvärv, påverkar den beroende 

variabeln - den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR). I tabell 6 presenteras 

de budgivande företagen som visar signifikans för tidsperioderna (-60,60), (-40,40), och 

(-5,5). Starkast signifikans visas för tidperioden (-40,40) där det visar en signifikans på en 

signifikansnivå på 1 %. Båda tidsperioderna (-60,60) och (-5,5) visar en svag signifikans på 

en signifikansnivå på 10 %. Tidperioden 0 visar ingen signifikans. Eftersom samtliga 

koefficienter är negativa så betyder det att fientliga fusioner & förvärv genererar en negativ 

avkastning för budgivande företag. 

I tabell 7 presenteras målföretagen där tre tidsperioderna (-60,0), (-40,0) och (-5,0) visar 

signifikans. Tidsperioden (-60,0) visar en stark signifikans på en signifikansnivå på 1 % och 

tidperioden (-5,0) visar en signifikans på en signifikansnivå på 5 %. Tidsperioden (-40,0) 

visar en svag signifikans på en signifikansnivå på 10 %. Tidsperioden 0 visar ingen 

signifikans. Eftersom samtliga koefficienter är negativa så betyder det att fientliga fusioner & 

förvärv genererar en negativ avkastning för målföretag. 
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Dessa resultat stämmer överens med Cuypurs & Martins (2016) studie där de kom fram till att 

fientliga fusioner & förvärv inte gav positiv avkastning medan företag som begick icke- 

fientliga förvärv genererade positiv avkastning. De menar att, om man ska kunna uppnå 

fördelarna mellan två företag så krävs det sammarbete. Detta styrks även av Andersson, m.fl. 

(2011), där de får samma resultat i sin studie. Dock visade fick inte vår studie samma resultat 

som från den svenska studien av Bengtsson m.fl. (2011) där deras studie kom fram till att det 

var de fientliga förvärven som uppnådde positiv avkastning. Det kan finnas flera förklaringar 

till huruvida detta har uppstått, ena kan vara definitionen av vad ett fientligt förvärv är. 

Bengtssons studie utgick ifrån att läsa utifrån kommentarer om hur ett uppköp har gått till 

väga och sedan gjort en bedömning om målföretaget varit mot erbjudandet eller inte. Det 

andra kan vara att deras studie hade ett större urval då de inte använde sig av en 

transaktionsgräns, då denna transaktionsgräns kan ha haft en stor påverkan till varför deras 

studies resultat skiljer sig från vårt. Studien av Moeller m.fl. (2004) konstaterade att större 

storlek på förvärv tenderar att påverka avkastning än förvärv av mindre transaktionsvärde. 

Här besvaras H2: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och anbudets 

karaktär, vilket visar att hypotesen accepteras. 

 

 

4.2.2 Betalningsmetod 

 
 

Här testas ifall den oberoende variabeln - betalningsmetod, påverkar den beroende variabeln - 

den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR). I tabell 6 presenteras de 

budgivande företag där samtliga tidsperioder visar ett signifikant samband mellan 

överavkastningen och betalningsmetoden. Tidsperioderna (-40,40) och (-5,5) visar störst 

signifikans på en signifikansnivå på 5 %, där koefficienten är 0,345 och 0,424. Tidsperioderna 

(-60,60) och (0) visar en svag signifikans på en signifikansnivå på 10 %, där koefficienterna 

är 0,343 och 0,317. 

I tabell 7 presenteras målföretagen där även här visar samtliga tidsperioder ett signifikant 

värde. Tidsperioderna (-60,0) och (-5,0) visar störst signifikans på en signifikansnivå på 5 %, 

där koefficienterna är 0,402 respektive 0,436. Tidsperioderna (-40,0) och (0) visar en svag 

signifikans på en signifikansnivå på 10 %, där koefficienterna är 0,345 och 0,309. Eftersom 

att samtliga koefficienter är positiva så betyder det fusion & förvärv, som har skett kontant 
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genererar en positiv överavkastning i förhållande till de fusion & förvärv som har betalats 

med aktier. 

Majluf & Myers (1984) förklarar att betalning med kontanta medel ger signaler till marknaden 

till att vara mindre riskfyllt då aktieägarna erhåller en direkt betalning vilket indikerar på att 

det budgivande företaget är övertygat om att målföretaget kommer att prestera bra i framtiden. 

Däremot så signalerar ett uppköp i form av aktier att fusionen eller förvärvet är riskfyllt då 

budföretaget är osäkra på förvärvets framtid, vilket kan leda till att det budgivande företaget 

får en negativ avkastning. I vår studies resultat styrks Majluf & Myers påstående då våra 

resultat visar att fusion & förvärv som har betalats kontant genererar en högre överavkastning 

gentemot fusion & förvärven som har betalats med aktier. Raad (2012) är inne på samma spår 

som menar att förvärv och fusioner som sker med kontanta medel tenderar att riktas mot 

företag med låg skuldsättningsgrad. Till skillnad från betalning med aktier som riktas mot 

företag med hög skuldsättningsgrad. Likt Majluf & Myers (1984) förklaring till risktagande 

och betalningsmetod kan Raads studie tillämpas på liknande sätt och hans studie kom fram till 

att betalning med kontanta medel genererar en positiv överavkastning. 

Här besvaras H3: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och betalningsmetod, 

vilket visar att hypotesen accepteras. 

 

 
 

4.2.3 Den sjätte fusion- & förvärvsvågen 

 
 

Här testas ifall den oberoende variabeln – den sjätte fusion- & förvärvsvågen, påverkar den 

beroende variabeln - den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR). I både tabell 

6 och tabell 7, visar transaktionsvärdet ingen signifikans överhuvudtaget. Det lägsta p-värdet 

man kan avläsa är 0,122 som visas i tabell 5 för tidsperioden (-40,0), vilket inte är inom den 

lägsta signifikansnivån på 10 %. 

Gaughan (2011) menar att den större delen av fusion & förvärv som skedde under den sjätte 

vågen var finansierad med främmande kapital till en låg ränta, och detta då ledde till att 

många kunde generera en överavkastning. Detta menar också Cartwright & Schoenberg 

(2006), att fusion & förvärv som skedde under den sjätte fusion- & förvärvsvågen generar en 

högre överavkastning än andra fusion & förvärv. Till skillnad från deras studie så fann vi i vår 

studie inget signifikant samband att det stämmer. Detta kan ha att göra med att de låga 

räntenivåerna endast skapade en efterfrågan hos riskkapitalister som bidrog till att antalet 
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fusion & förvärv ökade. Det betyder inte att själva överavkastningen vid fusionerna & 

förvärven ökar. Att antalet fusion & förvärv var större under denna period kan också ses i vår 

studie då vi hade totalt 30 fusioner & förvärv under 2003 – 2007 (7,5 fusioner & förvärv/år), 

medan vi endast hade 34 fusioner & förvärv under 2008 – 2015 (4,8 fusioner & förvärv/år). 

Här besvaras H4: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och fusion & förvärv 

under den sjätte vågen, vilket visar att hypotesen förkastas. 

 

 

4.2.4 Transaktionsvärdet 

 
 

Här testas ifall den oberoende variabeln - transaktionsvärde, påverkar den beroende variabeln 

- den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR). I både tabell 6 och tabell 7, visar 

transaktionsvärdet ingen signifikans överhuvudtaget. Det lägsta p-värdet man kan avläsa är 

0,199 som visas i tabell 4 för tidsperioden (-60,60), vilket inte är inom den lägsta 

signifikansnivån på 10 %. 

Enligt Verys m.fl. (1997) studie, fann de inget signifikant samband på överavkastningen och 

transaktionsvärdet, vilket också gäller i vårt fall. Moeller m.fl. (2004) visade i en studie att 

desto större storleken på förvärvet är, desto högre överavkastning genereras. Eftersom att vårt 

urval hade en transaktionsgräns på tre miljoner euro, kan det ha påverkat resultatet. Det 

Moeller m.fl. (2004) kommit fram till kanske tillämpas på alla typer av företag, både företag 

som är köpta billigt och dyrt. I vårt urval är inga fusioner & förvärv under tre miljoner, vilket 

kan leda till att samtliga företag i vårt urval redan har ett så pass högt transaktionsvärde för att 

det ska påverka överavkastningen. 

Eccles et al (1999) menar att riskbenägenheten signaleras genom transaktionsvärdet och att ju 

högre värdet är ju större förväntningar har företag vid fusioner & förvärv och dess avkastning. 

Denna förväntade avkastning speglas mot marknaden och tendererar att ge en positiv 

överavkastning. 

Här besvaras H5: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och 

transaktionsvärdet, vilket visar att hypotesen förkastas. 
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4.2.5 Gränsöverskridande 

 
 

Här testas ifall den oberoende variabeln - gränsöverskridande, påverkar den beroende 

variabeln - den genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR). I tabell 6 presenteras 

de budgivande företagen, där det endast visar en svag signifikans på en signifikant nivå på 10 

% under tidsperioden (-60,60). Noterbart är också att detta är den enda perioden med en 

positiv koefficient (0,333). 

I tabell 7 presenteras målföretagen där tre tidsperioder visar ett signifikant värde. 

Tidsperioden (-40,0) visar störst signifikans på en signifikansnivå på 5 %, där koefficienten är 

0,43. Tidsperioderna (-60,0) och (-5,0) visar en svag signifikans på en signifikansnivå på 10 

%, där koefficienterna är 0,347 och 0,307. Tidsperioden 0 är inte signifikant. Eftersom att 

samtliga koefficienter är positiva så betyder det att inhemska fusioner & förvärv genererar en 

positiv överavkastning i förhållande till uthemska fusioner & förvärv. 

Dessa resultat finner olikheter med Cebenovas (1992) studie där gränsöverskridande fusion & 

förvärv hade en värdeneutral effekt för budgivande företag medan målföretag tenderade att 

generera en positiv överavkastning vid uthemska fusioner & förvärv. Skillnader mellan 

länders olika institutionella strukturer och system kan leda till svårare integrationsprocess för 

gränsöverskridande fusion & förvärv. Utöver dessa hinder så finns även de kulturella 

skillnaderna som språk, arbetsmetodik och traditioner som kan leda till oväntade problem, så 

som Altunbas & Marques (2008) har förklarat. Vår studies resultat stämmer även överrens 

med Kiymaz & Mukherjees (2005) studie, där det visade sig finnas ett positivt samband 

mellan överavkastning och gränsöverskridande fusion & förvärv. Det skiljer sig dock i det att 

vår studie endast visade finnas ett positivt samband gällande målföretagen, men i deras studie 

gällde det både målföretag och budgivande företag. 

Här besvaras H6: Det finns ett positivt samband mellan överavkastning och 

gränsöverskridande fusion & förvärv, vilket visar att hypotesen förkastas gällande de 

budgivande företagen, men accepteras gällande målföretagen. 
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4.3 Resultat av hypoteser 

 

Här presenteras resultaten av hypoteserna i en tabell. 

 

 
Tabell 8 Resultat av hypoteser 

 

Hypoteser Resultat 

H1: Det finns ett positivt 

samband mellan fusion & 

förvärv och överavkastning. 

 

Accepteras 

H2: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och anbudets 

karaktär. 

 

Accepteras 

H3: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och 
betalningsmetod. 

 

Accepteras 

H4: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och fusion & 

förvärv under den sjätte 

vågen. 

 

Förkastas 

H5: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och 

transaktionsvärde. 

 

Förkastas 

H6: Det finns ett positivt 

samband mellan 

överavkastning och 

gränsöverskridande fusion & 

förvärv. 

Accepteras – Målföretag 
 

Förkastas – Budgivande 

företag 

 

 

 

 
4.4 Övergripande analys 

 
 
Utifrån en övergripande analys i förhållande till hypotesen om effektiva marknader kan man 

se att den semistarka formen av marknadseffektiviteten kan tillämpas i vår studie. Bruner 

(2004) menar Genom att testa fusionen & förvärvens överavkastning mot likartade företag i 

samma bransch eller mot ett index. I vår studie testade vi fusioner & förvärv mot 

marknadsindexet och resultateten visade på att det genererar en överavkastning. Dessa 
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resultatet stämmer överens med aktieägarperspektivet, där Sudarsanam (1995) menar att den 

generella regeln är att företags handlingar utgår från att öka aktieägarnas kapital samt att 

försöka maximera avkastningen åt ägarna. Däremot de fusioner & förvärv som inte ökat 

avkastningen åt ägarna kan förklaras genom ledningsperspektivet där uppköpen haft ett annat 

motiv än från att öka aktieägarnas avkastning. Dessa kan vara ledningens egna motiv och 

individuella vinning, dessa beslut anses inom ledningsperspektivet vara antingen 

värdeneutrala eller värdeförstörande. 

Damodaran (2005) menar att man i synergimotivet, försöker alla företag att generera en så 

god avkastning som möjligt till sina ägare, och med denna hypotes som perspektiv kan man 

anta om att alla budgivande företag har som utgångspunkt att begå köp som är lönsamma. 

Däremot om ett målföretag antagit att ett förvärv skulle leda till sämre avkastning så kommer 

de att motsäga sig att bli förvärvade, då blir köpet fientligt. Utifrån detta så bör fientliga 

förvärv vara positiva för de budgivande företagen men negativa för målföretag. 

Våra resultat visade dock att de budgivande företagen som genomgått fientliga förvärv har 

presterat negativt. Detta kan hänföras till både hybrishypotesen och agentmotivet, där Roll 

(1986) och Meckling (1986) förklarar att med dessa synsätt så har budgivande företag som 

begår ett fientligt förvärv inte motiv till att gynna företaget och dess aktieägare utan att 

ledningen gör det för sin individuella vinst intresse. Där av kan budgivande företag göra 

antingen ett fientligt eller icke-fientligt förvärv som syfte att gynna ledningen och som skulle 

kunna vara värdeförstörande för företaget. Målföretag är delvis skyddade från ledningens 

vinstintresse, om ett målföretag agerar ur lednings vinstsyfte, så skulle ett förvärv antingen 

vara bra eller dåligt för ett målföretag. Detta kan förklaras i två fall; 

1) Gå med på att sälja företaget pga. egna vinstintresse. 

 
2) Inte gå med på att sälja företaget pga. egna vinstintresse. 

 
I det första fallet, går ledningen med på att sälja så är inte förvärvet fientligt och i det andra 

fallet motsäger de köpet så blir köpet fientligt men går emot målföretagetledningens 

vinstintresse. I detta synsätt gällande hybrishypotesen och agentmotivet så ska förvärvade 

målföretag prestera bättre än budgivande då budgivandeföretag inte kan stoppa dåliga beslut. 

En förklaring till varför dessa skillnader uppkommer är genom den semistarka formen i 

hypotesen om effektiva marknader. Fama (1970) menar att den semistarka formen syftar på 

att det finns bristfällig informationsfördelning mellan marknaden och investerare, detta kan 
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leda till att förvärv & fusioner som har goda motiv till att öka avkastningen resulterar i att 

man inte lyckas uppnå den förväntade avkastningen som är en direkt följd av bristande 

information och felvärdering av företag. Den semistarka formen är mest applicerbar till den 

svenska marknaden till skillnad från den starka formen som menar att all information är 

tillgänglig för alla aktörer och marknaden inte återspeglar felvärderingar. 

 

5 Slutsatser 
 
 

 

 
I detta kapitel redogörs samtliga slutsatser som vi har kommit fram till i denna studie. 

 

 

 

Genom vår studie vi har gjort så har vi kommit fram till att det generellt sätt stämmer överrens 

med tidigare forskning. Från vårt resultat kan vi dra slutsatsen att fusion & förvärv genererar 

överavkastning, som även stämmer överrens med tidigare studier. Vi har också fått fram att 

målföretag genererar bättre överavkastning vid fusion & förvärv än budgivande företag. De 

underliggande variabler som har ett positivt samband till överavkastningen är följande: 

- Anbudets karaktär: Icke-fientliga fusion & förvärv bidrar till en högre överavkastning. 

- Betalningsmetod: Kontanta fusion & förvärv bidrar till en högre överavkastning. 

- Gränsöverskridande: Fusion & förvärv inom landet bidrar till en högre överavkastning 

gällande målföretag (inte budgivande företag). 

Till skillnad från tidigare forskning, som menar att de resterande underliggande variablerna 

visat sig ha ett positivt samband till överavkastningen, har i vår studie visat sig inte stämma. 

Variablerna som inte bidrog till en högre överavkastning är följande: 

- Fusion & förvärv under den sjätte FF-vågen: Ingen skillnad på fusion & förvärv som 

skedde inom eller utanför denna tidsperiod. 

- Transaktionsvärde: Ingen skillnad på fusionernas & förvärvens transaktionsvärde. 

- Gränsöverskridande: Ingen skillnad på fusion & förvärv, som skedde inom och utanför 

landet gällande budgivande företag (inte målföretag). 
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Implikationer 
 

Implikationer i uppsatsen innefattar till mestadels avsaknaden av risken i urvalet. Arbetet utgår 

utifrån ”Adjusted market model” där man får fram skillnaden i hur företagens fusioner & förvärv 

har presterat i förhållande till marknadens prestation. Med detta i åtanke så måste man ta arbetets 

resultat med försiktighet gällande råd till de olika aktörerna. 

Arbetets resultat indikerar att målföretagen presterar bättre i förhållande till de budgivande 

företagen. Samt att kontanta och icke fientliga köp visade på att generera en överavkastning. 

Dock att uppmana investerare att dessa faktorer skulle leda till goda investeringar är 

missvisande. Då dessa faktorer ger indikationer på bättre överavkastning så tar man inte hänsyn 

till risken, detta betyder att trots att dessa fusioner & förvärv presterar bättre än marknaden så 

kan risken vara större än avkastningen. 

Däremot kan man råda förvärvare att försöka förvärva icke fientligt och med kontanta medel, 

men detta kan vara svårt för förvärvare att genomföra då de inte kan bestämma huruvida 

målföretagen kommer att reagera vid ett uppköp. 

 

 

Framtid forskning 

 
Förslag till vidare forskning är förändring av datamaterialets uppfyllningskriterier som vi 

nämner i 3.4 urvalsmetoden, d.v.s. kriterierna för vilka företag man ska räknas med i 

undersökningen. Exempel kan vara att samtliga länder från den nordiska eller europeiska 

marknaden kunde inkluderas i undersökningen, och därefter undersöka hur de svenska 

företagen har presterat i jämförelse med andra marknader. Man kunde även ha med både 

publika och privata bolag, men också att använda sig av en längre tidsperiod. Vidare kunde 

förvärvens transaktionsstorlek förminskas, för att undersöka om mindre förvärv har en 

positiv inverkan på avkastningen. 

 
Studiens undersökning samt metodik kunde vidare utvidgas. I händelsestudien kunde 

tidsperioden samt tidsundersökningen omformuleras, exempelvis kunde vi undersökt vilken 

inverkan företagsförvärven har på aktiernas avkastning på långsikt. En annan viktig faktor 

som inte togs med i arbetet är fusionerna & förvärvens risk, genom att ta hänsyn till risken, 

(beta), så kan man testa huruvida dessa fusioner & förvärv har presterat i förhållande till 

marknadens förväntningar. Avslutningsvis kunde en likartad undersökning utföras i 

framtiden och jämföras med denna studies resultat. 
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Appendix 

 
Begreppslista 

 

n = Antal 

 
t = Tid 

 
p = Stängningskurs 

i = Specifikt företag 

m = Marknaden 

R = Avkastning 

 
AR = Överavkastning 

 
CAR = Den kumulativa överavkastningen 

 
CAAR = Den genomsnittliga kumulativa överavkastningen 
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