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Sammanfattning 
 
Företagsförvärv är vanligt förekommande på Stockholmsbörsen och allt som oftast består 
förvärvssumman av en premie. Förvärv motiveras med löften om synergieffekter som 
kommer bidra till förbättrad utveckling. Trots det så visar forskningen på att företag 
misslyckas med att infria dessa synergieffekter. Forskning kring aktiekursutvecklingen och 
värdeskapande för ägarna ger inte heller en klar bild som motiverar förvärv. Trots detta så gör 
företag förvärv och marknaden måste värdera deras förmåga att lyckas med förvärvet.    
 
Vi har i vår undersökning sett till förvärvande företags aktiekursutveckling under den tid då 
dessa synergier ska visa sig. Vi har även undersökt om premiens storlek har någon inverkan 
på företagets kursutveckling. Slutligen så har vi valt att se till om det finns något samband 
mellan utvecklingen på kort sikt och utvecklingen då synergierna bör ha tillvaratagits. 
Undersökningarna är gjorda genom att se förvärvande företags utveckling under en två års 
period efter förvärvet i förhållande till dess branschindex. Vi har använt ett kvantitativt 
tillvägagångssätt med fokus på förvärv gjorda av svenska företag på Stockholmsbörsen. 
 
Vårt resultat visar ett på ett samband mellan utvecklingen en månad efter budet och 
utvecklingen ungefär två år efter förvärvet blivit slutfört. Resultatet ställer sig således 
frågande till huruvida marknaden är effektiv . Det konstaterar vi utifrån att 
aktiekursutveckling under första månaden efter förvärvet är korrelerad med utveckling från en 
månad och framåt. Vi har kunnat se negativa tendenser i kursutveckling beroende utifrån 
budpremiens storlek men har inte kunnat visa på ett statistiskt samband. Vår undersökning av 
kursutveckling hos förvärvande företagen gentemot dess branschindex visar tvärtemot mycket 
teori på en positiv utveckling. Dock får vi stor spridning i den undersökning och inget 
signifikant resultat kan presenteras..  
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1 Inledning 
 
I den här delen tar vi upp våra inledande tankar och funderingar krig ämnet som kommer 
behandlas i uppsatsen. Vi diskutera även problemet som vi vill se till samt vad vi vill uppnå 
med detta arbete.   

 

1.1 Introduktion 

 
Under en högkonjunktur är det vanligt med företagsförvärv, framförallt efter några år med bra 
lönsamhet som gjort att företagens kassor växer (Brealy, Myers, Allen, 2006). Vid större eller 
mera komplicerade affärer anlitas ofta specialister för analys och bedömning av affärsidé, 
produkterna och marknaden, konkurrensanalyser, särskild värdering av utrustning, lokaler och 
fastigheter etc. (Johansson & Hult, 2002). I börsnoterade bolags värden innefattas 
ovanstående aspekter för de befintliga ägarna i aktiekursen.  
 
Vid ett förvärv är det ett flertal intressenter som kommer att beröras. Främst är det dock 
ägarna till de förvärvande företagen samt ägarna till målbolagen. Även om utomstående 
intressenter kan nämnas som: kunder, leverantörer, konkurrenter, banker och kreditgivare. 
Generellt anses förvärv vara en god idé om värdet på de kombinerade företagen förväntas 
överstiga värdet på de bägge företagen var för sig. En annan aspekt som kan driva företag till 
förvärv kan vara organisationens överlevnad, helt enkelt köpa hellre än att bli köpt. Även 
företagsledningen i det förvärvande företaget kan i vissa fall ha personliga motiv. Dels sträva 
efter att bygga upp ett imperium och på så sätt inte ha aktieägarnas krav på vinstmaximering i 
fokus, agent problematiken (Kristensen, 1999). Ett annat förekommande motiv är att 
företagsledningen i det förvärvande företaget drabbas av övermod, de förutsätter att de kan 
driva köpobjektet effektivare än den sittande ledningen (Brealy et al, 2006). 
 
Delar som också ligger till grund för en värdering förutom tidigare nämnda är att bedöma 
företagets viktigaste värdedrivare. Med detta menas de variabler som påverkar företagets 
olika processer och som har en väsentlig inverkan på företagets värde. Med detta synsätt blir 
företagets materiella tillgångar enbart hjälpmedel i företagets värdeskapande processer. 
Värdedrivarna är härmed i första hand företagets immateriella resurser såsom 
produktutveckling, varumärken, kundrelationer, medarbetarnas kompetens och engagemang, 
ledarskapet, verksamhetskulturen etc. (Johansson, Hult 2002). 
 
Vid företagsförvärv på börsen så verkar en rad olika faktorer till det potentiella målbolagets 
fördel. När marknaden misstänker att ett företag är på väg att bli uppköpt så kan företaget 
övervärderas i förhållande till sitt ”stand alone value”. Det kan bero på att marknaden 
bedömer att företaget är ett naturligt uppköpsobjekt för något specifikt företag eller flera 
företag inom någon bransch. Vanliga tendenser som kan leda till företagsförvärv är att det 
finns för mycket kapacitet i för många företag inom en bransch (Brealy et al, 2006). Alltså att 
en marknad börjar bli mättad och utvecklingsmöjligheterna små samtidigt som företagen som 
agerar på denna marknad är väldigt välmående. 
 
Utgången av företagsförvärv har analyserats i flertalet undersökningar och resultaten visar att 
uppskattningsvis två tredjedelar av transaktionerna är misslyckade. Misslyckandet består då i 
att inte infria de motiv som nämnts som anledning till förvärvet. (Sevenius 2003). Trots detta 
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så förekommer ändå företagsförvärv och som vi tidigare nämnt så har de även en tendens till 
att öka i antalet under högkonjunkturer.    
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vid företagsförvärv på börsen har forskning i USA visat att det ofta är säljarna som går 
vinnande ur processen, istället för att det förvärvande företaget generar en värdeökning till 
sina ägare (Brealy et al, 2006). Vi nämner tidigare att det är många aspekter som förvärvande 
företag måste ta ställning till när de lägger ett bud, vilket gör förvärv väldigt svårvärderade. 
Förenklat kan man dock tycka att det som köparnas bud bör innehålla är uppköpsobjektets 
”stand alone value” samt den del av syenergieffekterna som bolaget tillför koncernen.   
 
Vi är fullt medvetna om att den del av synergieffekterna som bolaget tillför koncernen kan 
vara oerhört svår att mäta. Det som vi tycker verkar intressant är att se hur bud på marknaden 
påverkar det köpande bolagets värdeökning. Budpremien förklaras med de synergier som 
förvärvet kommer att tillföra. Men i praktiken så kan det även finnas andra aspekter som vävs 
in i premien.   
 
I samband med förvärv meddelar förvärvande företag sina intentioner med förvärvet, 
innehållet varierar och kan vara; ökat kontaktnät, förstärkt position i viss region, ökade 
tillväxtmöjligheter på viss marknad etc. I samband med detta så nämns även eventuella 
synergikostnader som kan uppstå. För ägarna i förvärvande företag så är dessa prognoser helt 
förlitade på ledningen och utkomsten oviss eftersom mycket av forskningen kring förvärv 
visar på misslyckanden. Den premie som lagts består till viss del också av en summa som ska 
motverka eventuella motsättningar för förvärvets genomförande. Sådana motsättningar kan 
till exempel vara överbud från konkurrenter och motsättningar från ägare.  
 
Många gånger kan det generellt sägas att risken för att misslyckas med ett företagsförvärv är 
på grund av att köparen betalar ett för högt pris. Det som menas är att en för stor del av 
köparens potentiella förtjänst överförs till säljaren genom en obalanserad prissättning 
(Sevenius 2003).  
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1.3 Problemformulering 

 
Problemdiskussion leder oss fram till följande frågor: 
 
Hur ser utvecklingen i förvärvande företag ut i förhållande till dess bransch?(1) 
 
Vad har premiens storlek för betydelse för utvecklingen hos det förvärvande företaget?(2) 
 
Går det att utläsa samband i utvecklingen under olika tidsperioder efter förvärvet ?(3) 
 

1.4 Syfte 

 
Vi vill försöka förklara hur företagens agerande vid förvärv påverkar investerarnas framtida 
aktiekursutveckling och se om det finns ett värde för investerarna att företagen gör förvärv. Är 
förvärvande företag av intresse för investerare eller bör de undvikas? Vi vill genom vårt val 
av metod se om det finns förhållanden vid förvärv som investerare ska vara extra 
uppmärksamma på. Med vårat val av metod hoppas vi även kunna beskriva investerares syn 
på förvärv och förväntningar.   
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2 Teoretisk referensram 
                                                          
Detta avsnitt är till för att väcka intresse och ge kunskap om vårt område. Detta görs med 
grundläggande teorier, forskning inom området samt ge en utgångspunkt för analys av 
empirin.  

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
 
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) säger att priset på en aktie motsvarar all tillgänglig 
information som finns på marknaden (Fama, 1970). Det förklaras med att så många kunniga 
deltagare ständigt analyserar tidigare händelser och gör prognoser över vad som kommer att 
ske när det värderar en aktie. En aktie är utifrån detta synsätt alltid korrekt värderad.  EMH 
säger att en aktie ständigt omvärderas utifrån ny information och att det därigenom inte går att 
se något mönster i aktiekursen. En aktiekursutveckling är oberoende av tidigare händelser och 
ter sig helt slumpmässigt.  
 
EMH har tre olika former: 
Svag form – endast historisk information analyseras. 
Halv stark form – där även information som uppenbarligen är allmänt tillgänglig analyseras. 
Stark form – där all information finns tillgänglig och även insiderinformation speglas i priset. 
 
Den svenska marknaden är i likhet med världens moderna ekonomier (EU, USA etc.) ansedd 
att vara av halv stark form (Brealy et al, 2006). Ett svenskt företags aktie är alltså värderad 
utifrån all tillgänglig information men även sådant som värderare är kapabla att förutse. 
Denna värdering anses vara så snabb att ständiga korrigeringar omöjliggör arbitrageaffärer.   
 
Det finns mycket forskning som försöker motbevisa EMH, framförallt genom långsiktiga 
avvikelser i avkastningen (Fama, 1997). Sådan forskning försöker visa på fördröjningar på 
markanden samt tendenser till att över- och underreagera. Alltså att en akties värde inte 
motsvarar all tillgänglig information utan att den reagerar successivt. Teorierna är dock inte 
tillräckligt starka för att underminera EMH, bland annat är de väldigt känsliga mot marginella 
förändringar av undersökningsmetoden.   
 
Svag form av marknadshypotesen kan likställas med Markov’s process. Det är en form 
stokastisk process som menar på att den enda informationen som är relevant för att förutspå 
en variabels utveckling är variabelns värde idag. Aktiepriser antas ofta följa Markov’s 
process. Hur en aktie har utvecklats för en vecka sedan eller under ett år har alltså ingen 
påverkan på hur en aktie kommer att utvecklas i framtiden (Hull, 2006).   

2.2 Värdering av aktier 
 
Värdet eller priset på en aktie grundar sig på utdelningar som företaget kommer att göra i 
framtiden omräknat till hur mycket dessa belopp är värda idag, med hänsyn taget till 
företagets tillväxt (Williams 1938). Det vill säga dagsvärdet av alla framtida pengar som 
ägaren till en aktie kommer att få samt värdeökningen på aktien. Då denna beräkning är 
ganska enkel är det desto svårare att kunna beräkna hur stora utdelningarna kommer att bli. 
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Senare studier inom det här området visar även på sambandet mellan aktiens värdeutveckling 
och hur företagets förtjänst utvecklas (Shaikh, 1995). Dessa studier visar på ett samband 
mellan utvecklingen på företagets markand och dess aktie.  
 
Analytiker som är kunnig på en bransch kan ofta förutspå när det kommer att ske förvärv. När 
sådan information kommer ut via tidningar och liknande medier så är det mycket troligt att 
aktiekursen stiger (Stennek 2006). Investerare värderar upp aktien i målbolag utifrån 
information om förvärv.  
 
Goergen och Rennebogs (2002) gjorde en undersökning av stora förvärv på den europeiska 
marknaden. Denna studie visar på en signifikant positiv utveckling för förvärvande företags 
ägare på 0,7 % i samband med tillkännagivandet av budet.     
 
Forskning som gjorts på förvärvande företags utveckling under en tre till fem års period efter 
förvärvet visar på svagheter hos investerare (Andrade et al. 2001). Investerarna har enligt 
dessa studier svårt att värderar den totala effekten av företagens tillkännagivanden. 
Undersökningar som ser till kursutvecklingen på kort sikt förlorar därigenom värde. En del av 
dessa undersökningar visar även på att investerare övervärderar förvärvet i samband med 
budgivning och att en efterföljande negativ period tar ut den positiva effekten. Dessa 
undersökningar visa alltså på en negativ effekt totalt sett av förvärv.   

 

2.3 Synergi 

2.3.1 Synergieffekter 

 
Synergieffekt är det övervärde som förväntas uppstå av två företag tillsammans, men som inte 
skulle ha varit tillgänglig för företagen var för sig (Damodaran, 2005). Om synergieffekter 
uppstår vid ett förvärv ska det synas genom att det förvärvande företagets marknadsvärde är 
större än summan av de två företagen var för sig. Det förvärvande företaget värderas alltså 
högre efter förvärvet än vad det sammanlagda värdet av de två företagen innan förvärvet om 
det har uppstått några synergieffekter vill säga.  
 
Det förekommer företagsledare som kraftigt övervärderar sin förmåga att generera vinster i ett 
företag bättre än vad dess nuvarande ledning gör (Malmendier, Tate, 2004). Dessa 
företagsledare gör förvärv som inte, enligt förväntningarna, kommer skapa något värde. Detta 
förekommer mest i företag som har för stora finansiella tillgångar.  
 

2.3.2 Förvärvspremie 

 
Förvärvspremie är det vi får när vi tar skillnaden mellan marknadsvärde av det uppköpta 
företaget innan förvärvet och det pris förvärvande företag betalar (Damodaran, 2005). Om 
förvärvspremien skulle vara korrekt beräknad skulle det förvärvande företagets situation vara 
oförändrad från innan förvärvet. Om företaget hade valt att göra förvärvet eller inte skulle 
alltså inte påverka deras värde eftersom synergieffekten (finansiella fördelarna av den) som 
uppnås förs över till de gamla ägarna genom förvärvspremien.  
 



 10 

Premiens storlek har inte visat sig ha något samband med företagens aktiekursutveckling på 
lång sikt (Antoniou, Arbour, Zhao, 2006). Detta resultat kommer från en undersökning gjord 
med fokus på två portföljer bestående av respektive företag som förvärvat med en stor 
budpremie och företag förvärvat med en liten budpremie. Detta indikerar att budpremien 
motsvarar synergieffekterna och värdering av företag gjorts korrekt.  
 
Av intresse för våran studie är då även resultatet från Abhyankar, Ho och Zhao (2006) 
undersökning av förvärv gjorda av brittiska företag. Undersökning är gjord på utvecklingen 
för förvärvande företag under en längre period och har även fokuserat på budpremien. De 
konstaterar att överbetalning vid förvärvet kan ligga till grund för framtida underpresterande. 
Undersökningen är gjord genom jämförelse av utvecklingen hos ett ickeförvärvande företag i 
samma storlek och book-to-market förhållande.    
 
Det förekommer att flera företag är intresserade av att förvärva ett företag (Brealy et al, 2006). 
När det då blir budgivning mellan företagen så bör parterna vara medvetna om hur mycket 
synergin är värd för dem för att inte betala en för stor premie. Utgången av en sådan 
budgivning beskrivs; ”If you lose, you have simply wasted your time; if you win, you have 
probably paid too much.” (Brealy et al, 2006 s. 883)   
 
I en artikel i DN (Almroth 2007) nämner författaren hur företag kan tvingas till att skriva ner 
sina förvärv. Detta efter att förvärv har gjorts med en budpremie på en börskurs som varit 
väldigt högt värderad. Författaren syftar då till den svenska marknaden i slutet av 1990-talet 
då den höga värderingen slutligen ledde till IT-bubblan. Men artikeln diskuterar företagens 
fortsatta köplust på dagens marknad och att historien kan upprepa sig. Bo Lundström 
instämmer i artikeln med att kommentera risken att företag förvärvar för dyrt.         
 
I en studie av M. Raj och M. Forsyth (2003) visar författarna på hybris bland företagsledare i 
bedömningen av synergieffekterna. Detta har lett till att ägarna förlorat avsevärt i samband 
med förvärvet. Något som har legat till grund för förlusten är att förvärven gjorts med en för 
stor premie som sedan gjort att företagen nedvärderats.    
 

2.3.3 Motiv för förvärv 

 
Motiv för förvärv bortsett från hybris och företagsledare vilja att bygga imperium (Brealy et 
al, 2006) delas in i operationella eller finansiella. Den operationella delen består av 
storleksfördelar, större marknadsandel, kombinering av funktionella styrkor och större tillväxt 
inom nya och befintliga marknader. 
 
Den finansiella delen består av förvärv på grund av för stor kassa respektive begränsade 
investeringsmöjligheter, möjlighet till större belåning, skattefördelar och diversifiering. 
Frågan som förvärvande företag måste ställa sig är hur de ska värdera dessa synergifördelar. 
Denna värdering ligger ju till grund för hur mycket de är villiga att betala för synergin. 
(Damodaran, 2005). 
 
I värderingen av det förvärvande företaget i samband med budet är signaleffekten en viktig 
del (Bhagat, Hirshleifer 1996). Det är inte bara anledning till förvärvet som bedöms utan 
också det faktum att ett bud läggs. Ett förvärv kan till exempel visa på att företaget tror på 
förbättrat kassaflöde och därigenom ger signal om bättre tider. Men budet kan också ge 
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signaler om att företaget har svårt att hitta interna investeringsmöjligheter. Detta gör 
investerares värdering av förvärvande företag mer komplicerad.   
 

 

2.4 Förvärvets genomförande 
 
Efter att beslut tagits om förvärv måste företaget bestämma hur utformning av 
sammanslagningen ska se ut (Brealy et al, 2006 ). Ett sätt är att företagen går samman genom 
att förvärvande företag tar över målbolagets tillgångar och skulder. Detta sker efter 
godkännande av en majoritet av båda företagens ägare. Förvärvande företag kan också välja 
att köpa målbolagets samtliga utestående aktier. Detta sker genom att erbjuda målbolagets 
ägare skälig ersättning för sina aktier utan målbolagets lednings godkännande. Vanligtvis så 
är ledning involverad och har ställs sig bakom förvärvet. En tredje metod är att köpa 
målbolagets tillgångar. Förvärvet sker då mot företag istället för mot ägarna som i det 
föregående fallen.  

2.4.1 Finansiering av förvärv  

 
Förvärv görs genom att betalning sker med kontanter, företagets aktier eller andra 
värdepapper. Förvärv där betalning sker med aktier beror vanligtvis på att företaget anser sina 
egna aktier högt värderade (Andrade, Mitchell, Stafford, 2001). Att förvärva med aktier 
uppfattas därmed som ett svaghetstecken och investerare brukar vanligtvis nedvärdera ett 
sådant företags aktier. Ett förvärv med kontanter visar istället på motsatsen och ger därigenom 
en positiv effekt.    
 
I en undersökning av den brittiska marknaden är det främst tre faktorer som anses spela in i 
valet mellan kontant betalning och betalning med aktier (Zhang 2001). Dessa tre är 
storleksskillnaden mellan företagen, förvärvande företags utdelning samt hur förvärvande 
företag presterat på sistone.   
 

2.4.2 Klassificering av förvärv 

 
Förvärv delas in i tre grupper beroende på vilken position företagen har till varandra (Brealy 
et al, 2006). Förvärv kan vara horisontella, det betyder att förvärv sker av företag som agerar 
på samma marknad, alltså en konkurrent. Detta är vanligt då en marknad börjar bli mättad och 
företagen har svårt att ta nya marknadsandelar. Förvärv kan vara vertikala, företag täcker då 
flera steg av produktens väg från råmaterial till kund. Det kan t.ex. vara förvärv av 
underleverantörer. Den tredje metoden är konglomerat, då ett företag från en orelaterad 
marknad förvärvas.     

 

2.5 Due diligence 
 
Due diligence eller det som på svenska brukar benämnas företagsbesiktning är något som 
blivit norm vid dagens företagsförvärv (Nyström, Ohlsson, Skog, 2004). Due diligence görs i 
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samband med transaktionen då förvärvande företag får del av information om målbolaget. 
Även då due diligence har blivit norm vid företagsförvärv finns det ingen mall för vad de ska 
innehålla utan varierar från fall till fall (Sevenius 2003). Anledning till due diligence är att 
förvärvande företag ska få insikt om vad som egentligen köps. Det kan ses som en fortsättning 
på de analyser och företagsvärderingar som tidigare gjorts samt att undersöka om det 
föreligger några hinder för att transaktionen ska fullföljas. Sådan information kan sedan 
komma att vara avgörande vid förvärvets genomförande i form av förhandlingsmedel.      
 
Vid ett eventuellt förvärv lämnar förvärvande företag önskemål om att får göra en due 
diligence, något som beroende på situationen är upp till målbolagets styrelse att ta ställning 
till (Nyström et al. 2004). Frågan som styrelsen först måste ta ställning till är huruvida det är 
lagenligt att deltaga i en sådan undersökning, det gäller främst då aktiebolagslagen och 
marknadsplatsens noteringsavtal. De ska sedan besluta om det är av intresse för ägarna att 
företaget blir underlag för en sådan undersökning. Risken styrelsen tar är att beroende på 
undersöknings omfattning så kan målbolagets företagshemligheter lämnas ut då förvärvande 
företag får möjlighet att tränga in i den löpande verksamheten. Hur djupgående denna 
undersökning bör vara skall också tas hänsyn till då dess omfattning och upptagandet av 
resurser inte bör bli större än nödvändigt. En Styrelsen måste alltså anse att erbjudandet är av 
stort intresse innan detta äger rum, men även då utforma restriktioner.  
 
   

2.6 Integrering 

 

En vikig del för att förvärvande företag ska dra nytta av förvärvet är en väl fungerande 
integrering, då det är genom just integreringen som de planerade synergieffekterna ska 
förverkligas (Sevenius, 2003). Det är i samband med integreringen som samarbete och 
kunskapsöverföring ska utvecklas, något som beror mycket på de anställdas och de nya 
ägarnas inställning. Det finns många undersökningar som visar att det är just under den 
inledande fasen som de planerade synergieffekterna går förlorade. Integreringen bör påbörjas 
omedelbart och i regel skall förändringar av större art genomföras inom 100 dagar efter 
förvärvsdagen. Problem som först tas hand om är av mer jordnära art men efterhand måste 
även frågor som att bibehålla och tillsätta nyckelpersoner, ny- och ersättningsinvesteringar 
samt eventuell avyttring av vissa delar av verksamheten behandlas.  

 

På senare år har integreringen av personal fått större vikt i samband med förvärv. Det beror 
mycket på att förvärven är av horisontal karaktär och alltså strävar efter storhetsfördelar och 
synergier (Marmenout 2005). I försök att se var och varför förvärv misslyckas på grund av 
mänskligfaktorer har forskning delat organisationer i tre olika nivåer. Tre olika nivåer där 
olika former av problem kan uppstå. Psykologisk stress ses på ett individuell nivå , social 
identifiering på gruppnivå och kulturellt perspektiv på organisationsnivå.  

 
Den kultur som finns inom organisationer influerar personalens beteende väldigt mycket utan 
de egentligen tänker på det (Marmenout 2005). Det blir dock väldigt uppenbart i samband 
med förvärv och det har en visat sig att de kulturella förändringarna är väldigt svåra att 
hantera. Vilken kultur som blir dominant och vilken som får vika sig kan leda till missnöjd 
personal och försämrad aktiekursutveckling. På den individuella nivån kan saker som nya 
arbetsuppgifter, flera arbetsuppgifter och ny teknik leda till psykisk stress som kan förorsaka 
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arbetshinder. På gruppnivå har forskningen sett till hur behovet av social identifiering och vår 
förmåga att placera folk i fack. Något som bildar starka vi och dom känslor med positiva 
respektive negativa associationer.    

 

Delar som måste ses över och anpassas till de nya förhållandena i företaget samt i koncernen 
är både många och tidskrävande. För att integreringen ska kunna göras på ett så fullständigt 
och smidigt sätt som möjligt bör företag utveckla en handlingsplan (Orrbeck 2006). Förutom 
tidigare nämnda delar kan en handlingsplan även bestå av hur företaget ska säkra sina kunder. 
Kunder som kan komma att vända sig till konkurrenterna då företaget fokuserar resurser på 
intergeringen. Hur utformning av löneskillnader ska behandlas samt förändring av eventuella 
bonussystem, frågor som kan vara mycket känsliga. Med tillsättande av ny ledning och 
omplacering av personal så måste nya beslutsprocesser kommuniceras, system som företaget 
kan ha utvecklat under en lång period.     

 

2.7 Regler och stadgar 
 
Vi väljer att ta upp regler som berör förvärv och erbjudanden. Detta för att det ska ge insikt 
om hur regelverket påverkar och ligger till grund för förvärvet samt dess premie. Reglernas 
grundprinciper är: 

• Respekt för aktiemarknaden 
• Likabehandling av målbolagets aktieägare 
• Skyndsamhet i hanteringen 
• Enkelhet och tydlighet i informationsgivningen 
• Respekt för målbolagets aktieägares beslutanderätt 

Reglerna ska tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden, något som förklaras som en 
budgivare som offentligt erbjuder aktieägare i ett målbolag att enligt generella villkor överlåta 
aktier till budgivaren (Nyström, Ohlsson, Skoog 2004) Reglerna gäller för alla budgivare, 
oberoende av företagsform och nationalitet. Vissa tolkningsfrågor förekommer och reglerna är 
under ständig utveckling.  

 

2.8 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning som tittat på utvecklingen av aktiekurser i samband med förvärv har till 
största del baserats på den kortsiktiga utvecklingen (Andrade et al. 2001). Sådan forskning har 
visat på att målbolagets ägare är de stora vinnarna då en värdeökning över 10 % har iakttagits. 
Forskning kring förvärvande företags aktieutveckling på kort sikt har trots att tendenserna 
varit negativa inte kunna ge något signifikant resultat. Dock antas förvärv vara värdeskapande 
både för ägarna till förvärvande företag och till målbolaget. Det korta perspektivet tittar 
vanligtvis på utveckling under några dagar i samband med budet eller en 40 dagars period 
med utgångspunkt 20 dagar före förvärvet. Motivet till att bara se på ett kort perspektiv är att 
forskningen utgått från att då förvärvet blivit offentlig och all ny information analyserats så 
har aktien värderats korrekt.  
 
Forskning har även gjorts på utvecklingen av förvärvande företags kassaflöde. Resultat från 
dessa undersökningar visar att förvärvande företag har haft bättre kassaflödesutveckling i 
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förhållande till utvecklingen i dess bransch (Andrade et al. 2001). Detta resultat visar att i 
likhet med den positiva utvecklingen vid tillkännagivandet av budet att förvärv är 
värdeskapande. 
 
I motsats till Goergen och Rennebogs (2002) som visade på en positiv utveckling för 
förvärvande företag på 0,7 % i samband med budet står Andrade et al. (2001). Deras 
undersökning är gjord på data från den amerikanska marknaden och visar på en negativ effekt 
på -0,7 % i samband med budet. I en undersökning med början flertalet dagar före budet tills 
det att förvärvet genomförts (genomsnitt på 142 dagar) visar de på en negativ effekt på -3,8 % 
för de förvärvande företagen. Författarna har dock inte fått ett signifikant resultat men 
konstaterar att även då de bevisligen inte är förlorare så är de helt klart inte vinnare.  
 
Forskningen kring utvecklingen hos förvärvande företag på lång sikt har skapat teorier om en 
anomali som kallas ”The post merger performance puzzle” (Agrawal, Jaffe 1999). Detta på 
grund av den stora del forskningsresultat som visar på negativ utveckling för förvärvande 
företag under den efterföljande tre till femårsperioden. Den övervägande mängden 
undersökningar visar på just negativ utveckling tyder på att förvärvande företag faktiskt har 
en negativ utveckling.   
 
Forskning som gjorts på förvärvande företag under en längre period har dock gett en delad 
bild om huruvida förvärv är värdeminskande. Även tillvägagångssätten varierar vilket i 
samband med de olika resultaten gör det svårt att se några tydliga linjer. Som vi tidigare 
nämnt visar dessa undersökningar på svagheter hos kortsiktiga analyser men samtidigt utsätts 
även det längre tidsperspektivet för kritik (Andrade et al. 2001). Detta främst då det mäter 
förvärvande företags överavkastning vilket anses svagt på längre sikt. Att beräkna 
överavkastning under en tredagarsperiod är enkelt då 1 % till 3 % är betydligt högre än de 
0,05 % som är beräknade för denna period (Andrade et al. 2001). Begreppet överavkastning 
blir däremot svårare att definiera efter tre till fem år då utveckling kan variera mycket samt 
mäts oberoende av branschens utveckling. 
 
Anledning till att dessa undersökningsmetoder används är för de ger en bild av den avkastning 
som investerare får (Barber, Lyon, Tsai, 1996). Beräkningarna görs på avkastning under 
mätperioden i förhållande till en väldiversifierade referensportföljer. Korrigeringar görs sedan 
utifrån statistiska metoder om det finns risk för snedvridningar. Detta görs efter undersökning 
mot referensportföljerna. Metoden förkortats ”BHAR” (buy and hold abnormal return). Fama 
(1997) visar hur både teoretiska och statistiska tillvägagångssätt förespråkar att långsiktig 
överavkastning mäts genom ett genomsnitt av överavkastning på kortsikt (AARs, averages of 
monthly abnormal returns) eller en summering av överavkastningen på kort sikt (CARs, 
cumulative monthly returns). Detta är metoder som argumenterar för svagheter hos BHAR när 
aktiekursutvecklingen ska mätas under längre perioder.       
    
En undersökning av Mitchell och Stafford (1999) av aktiekursutvecklingen på förvärvande 
företag på den amerikanska marknaden visar på marginella tendenser till överavkastning. 
Undersökning är gjord med hänsyn till hur den resterande marknaden presterar och ges därför 
mer trovärdighet. Denna undersökning visar även på vikten av att jämföra kursutvecklingen 
mot utveckling på marknaden i övrigt för att inte ge den en skev bild. Undersökningar som 
endast sett till förvärvande företags utveckling kritiseras då deras beräkningar ger resultat som 
kan variera avsevärt beroende på marginella förändringar i undersökningsmetoden. Denna 
undersökning ställer sig därigenom bakom Fama (1997) i kritiken mot undersökningarna av 
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förvärvande företags utveckling på längre sikt. Uppfattning om att marknaden är effektiv och 
att förvärv värderas korrekt stöds alltså.  
 
Undersökningar som visar på negativ utveckling för förvärvande företag på lång sikt är många 
(Antoniou, Arbour, Zhao, 2006). Resultaten tenderar dock till att försvinna vid korrigeringar 
för korrelation med jämförelseexempel. Något som i likhet med Fama (1997) visar på en 
effektiv marknad och att ”The post-merger performance puzzle” då skulle grunda sig på 
otillräckliga undersökningsmetoder. 
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3. Metod 
 
Vi kommer i det här avsnittet in på hur vi går tillväga för att samla in och undersöka vårt 
datamaterial. Vi går först igenom vad för data och information som är relevant för att vi ska 
kunna genomföra vår undersökning på ett pålitligt och praktiskt sätt. Senare delen infattar 
mer statiska beräkningar. Vi försöker vara kritisk i våra tolkningar och uppmärksamma för 
eventuella svagheter. 

 

3.1 Undersökningsmetod 
 
Som grund använder vi oss av litteratur för att få en förståelse kring företagsförvärv, först de 
praktiska delarna och regelverk. Nästa steg blir att ta del av forskning och avhandlingar som 
rör företagsförvärv, värdering av företag och förekomsten av premie. Vidare har vi mer 
kommit in på förvärvsfrågor på marknaden. Mycket är likt mellan förvärv av privata bolag 
och publika bolag, men det är också mycket som skiljer sig åt i själva processen.  
 
Förutom avhandlingar och artiklar har vi tänkt använda oss av en kvantitativ fallstudie där vi 
använder oss av sekundärdata från aktiekursutveckling, budpremier, pressreleaser och 
branschens utveckling.  
 

3.1.1 Val av Undersökningsmetod 

 
Vi har valt oss av att använda en kvantitativ metod. Tanken är att undersöka ett fåtal variabler 
och hur de ter sig hos flera företag, det kan enklast genomföras med en kvantitativ ansats 
(Jacobsen, 2002). Vid valet av uppsatsämne var grundtanken att använda oss av en kvalitativ 
ansats och fokusera på intervjuer med rådgivare till köpande företag. Efter övervägande anser 
vi att siffror bör ge en mer transparant bild av situationen. Dels på grund av att rådgivare kan 
ha ett visst egenintresse i informationen som lämnas. Det är även så att teorier, faktorer och 
siffror kan tolkas och förklaras på en mängd olika sätt. När vi istället genomför en kvantitativ 
insamling av sekundärdata kommer vi själva kunna hålla fokus på uppsatsens syfte. 
 

3.1.2 Fördelar och Nackdelar med en Kvantitativ Ansats 

  
Undersökningen som vi genomför är en siffermässig studie. Siffrorna kommer med andra ord 
ge oss en bättre förklaring än vad ord skulle kunna göra. Vid siffermässiga studier är det att 
föredra en kvantitativ studie före en kvalitativ (Jacobsen, 2006). 
 
När vi samlar in sekundärdata har vi ingen begränsning till ett specifikt tillfälle som det skulle 
kunna vara vid intervjuer. Är det så att något datamaterial saknas kan vi enkelt hämta hem 
kompletteringar. Skulle det visa sig att vårt datamaterial av någon anledning inte skulle ge en 
representativ bild av det vi söker. Då har vi fördelen att ändra analysmodell istället för att 
behöva byta data. 
 
En faktor som kan ge den kvantitativa ansatsen fördelar är tidsbrist. Självklart hade det varit 
optimala om vi kunde använda oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att på så 
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sett få en starkare förklaring till resultatet. Tyvärr är tiden begränsad och vi anser att den 
kvantitativa metoden ger oss en starkare förklaring i förhållande till den kvalitativa 
 
En av nackdelarna som den kvantitativa metoden för med sig är begränsningar. Även om det 
finns flera sätt som data kan analyseras på så är vi ändå bundna till det datamaterial som finns 
tillgänglig. Skulle det finnas faktorer som påverkar problemformuleringen men som ej 
avspeglas i det kvantitativa datamaterialet kan den komma att förbises. 
 
Det primära med undersökningen är att få svar på problemformuleringen. Praktiskt taget alla 
utfall av undersökningen kommer att efterlämna sig den klassiska frågeställningen som den 
kvalitativa metoden skulle kunna gå till djupet med Varför?(Jacobsen, 2006). 
 

3.2 Urvalsprocessen och Bortfall 

 
Fallstudien som kommer att genomföras skall innefatta tidsperioden 1998-01-01 – 2005-01-
31 (Appendix A). Vi har valt ovanstående tidsperiod av huvudsakligen två anledningar. 
Startdatumet valde vi för att få ett tillräckligt stort urval. Det genomförs många förvärv på 
Stockholmsbörsen varje år. Vi har dock satt upp flertalet kriterier som skall uppfyllas för att 
förvärven skall tas med i urvalet. Detta leder i sin tur till att det är många förvärv som faller 
bort och en tidsperiod tillbaka till 1998 var nödvändig. Slutdatumet är satt så sent som 
möjligt. Det har gjort att vi har kunnat ta med så många av de nyligen gjorda förvärven som 
möjligt. På samtliga förvärv har vi valt en mätperiod på två år och tre månader ifrån att budet 
på målbolaget lämnats och blivit offentligt. 
 
Martin Orrbeck (2006) hävdar att det finns tecken som visar på att om synergier inte har ägt 
rum under det första hela redovisningsåret efter ett förvärv kommer så det inte ske i framtiden 
heller. Efter diskussion med Johan Symmons (Rådgivare vid förvärv, Swedbank) ansåg han 
att en bra mätperiod för att se effekterna av förvärvet var två år efter att förvärvet har slutfört. 
Vi har valt två år och tre månader (hädanefter: slutet på mätperioden) och det är på grund av 
att vid buddatumet är inte förvärvet slutfört. Tre månader efter offentliggörandet av budet 
antas de flesta av förvärven vara genomförda (Symmons, Swedbank).  En annan anledning till 
tidsperioden vi har valt är för att få en fast tidsperiod för samtliga förvärv som kan underlätta 
vid olika analyser.  
 
Mycket forskning väljer att undersöka lite längre tidsperioder (tre till fem år efter förvärvet). 
Vår bedömning är att ju längre ifrån förvärvstidpunkten mätpunkten kommer desto svårare 
blir det att hänföra kursutvecklingen till själva förvärvet. Om vi valt en längre tidsperiod hade 
alternativet varit att mäta fler variabler än bara kursutvecklingen. 
 
Undersökningen har fokus på förvärvande svenska företag och kursutvecklingen för dessa. 
Många förvärv med svenska bolag som det förvärvande företagen sker självklart även i andra 
länder (crossborder). Men på grund av begränsningar i tid, information och olika regelverk 
har vi bestämt oss för att endast fokusera på nationella förvärv. Marknadsplatsen som vi 
kommer att undersöka är Stockholmsbörsens A-, O- samt OTC-lista under den tid de fanns 
tillgängliga och företagen som blivit uppköpta därifrån. Den avgränsningen anser vi är mest 
relevant för svenska investerare. Såväl målbolagen samt de förvärvande företagen kommer 
således alla vara svenska bolag och ge en representativ bild av svenska förvärvande företag. 
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I undersökningen kommer vi ha ett visst bortfall från förvärven som skett på 
Stockholmsbörsen (Appendix C). De köpande företagen måste vara börsnoterade för att vi 
skall kunna göra en bedömning av kursutvecklingen gentemot branschindex. Ett annat bortfall 
är utländska företag som genomför förvärv på Stockholmsbörsen. Ur synvinkeln att det är 
svenska företag som genomför förvärv som vi vill fokusera på är det naturligt att de utländska 
förvärvande företagen faller bort. 
 
Det finns dock en aspekt att tänka på, huruvida utländska investerare påverkar den generella 
premien. Men vi har inte tänkt definiera premien på den svenska marknaden utan endast 
undersöka dess påverkan på kursutvecklingen hos köparna. För att förvärvet skall ha 
signifikant effekt på kursutvecklingen hos det förvärvande företaget behöver själva 
transaktionen vara av betydande storlek. Betydande storlek har vi valt att definiera genom att 
förvärvstransaktionen skall uppgå till 10 procent av omsättningen året före förvärvet hos det 
förvärvande företaget (Symmons, Swedbank).  
 

 3.3 Datainsamling 
 
Datainsamlingen är den del som kan bli väldigt avgörande vi en kvantitativ uppsats. Vi har 
försökt att använda oss av så obehandlad data som möjligt. När det handlar om en uppsats på 
den här nivån blir det ett dilemma mellan den begränsade tiden, den information som finns 
tillgänglig och den optimal data som går att få fram. 
 
Det datamaterial som vi behövt samla in är följande: 

• Aktiekursutveckling hos det förvärvande företaget 
• Branschindexutveckling 
• Premien vid förvärvet 
• Datum för budet 
• Omsättning hos det förvärvande företaget 
• Företagsstrukturer inom olika koncerner 

 

3.3.1 Aktiekursutveckling 

 
Aktiens kursutveckling har vi med hjälp av OMX (www.omxgroup.com) inte haft några 
problem med att få fram. Något som dock kan vara aningen svårt att bedöma och se är hur 
man skall ta hänsyn till de olika avvikelserna som uppstår under mätperioden. Avvikelser som 
inte har någon direkt påverkan på befintliga ägares kapital har vi valt att bortse ifrån. Även 
utdelningar har vi valt att bortse ifrån, såväl ordinarie utdelningar som extrautdelningar samt 
återköp av aktier. Den effekten som utdelningar påför aktiekursen anser vi diversifieras bort 
av antalet förvärvande företag som ingår i studien samt val av index. 
 
Något som vi dock har behövt korrigera aktiekursen för är splittar. En avvikelse till regeln om 
att bortse från utdelningar är då utdelningar har varit i form av aktier i dotterbolag. 
Anledningen till att vi tagit hänsyn till detta är på grund av det är såpass ovanligt och oftare av 
större betydelse för aktiekursens utveckling. För att inte behöva fördjupa oss allt för mycket i 
själva värderingen av moderbolag kontra dotterbolag har vi använt oss av skatteverkets 
rekommendationer (www.skatteverket.se) som även använts ofta gällande kontroller under 
uppsatsens skrivande(Appendix B). 
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3.3.2 Branschindexutveckling 

 
De olika branschindex som vi har använt oss av är de tio största och mest använda 
branschindex som finns för de olika sektorerna på Stockholmsbörsen. Indexet är inte 
korrigerat för utdelning, vilket gör att vi inte behöver ta hänsyn till utdelning vid aktiens 
kursutveckling. Indexen och dess utveckling har vi fått tillgång till genom Ulf Persson som 
arbetar som statistiker på OMX. 
 
Metoderna som vi diskuterade i teorin, BHAR, CAR och AAR, som använts för att mäta 
överavkastning och marknadens förmåga att värdera information är allt för komplexa för det 
vi vill undersöka. Metoderna är dock utgångspunkterna för vårat val av att använda 
branschindex till att undersöka marknadens förmåga att bedöma förvärv och 
aktiekursutveckling för förvärvande företag. Genom att tillämpa de tio största och mest 
använda branschindex vill vi ge en trovärdig bild för aktiekursutvecklingen för investerare 
med hänsyn taget till resterande marknaden. Detta metodval ger oss goda möjligheter att 
uppfylla syftet med våran uppsats.          
 
Problemet med att välja benchmark kommenteras av Abhyankar, Ho och Zhao (2006) när 
undersökning av aktiekursutveckling ska göras. Just på grund av att förespråkarna för den 
negativa aktiekursutvecklingen under femårsperioden efter förvärvet kritiserats för sitt 
metodval. Vi uppmärksammar detta problem men står fast vid att branschindex ger svar på det 
vi vill undersöka.  
 
Att bara jämföra företagets utveckling mot tidigare kurs blir missvisande eftersom 
utvecklingen i branschen kan variera kraftigt under vissa perioder (Andrade et al. 2001). En 
variant är att använda ett industribaserat benchmark justerar för förändringar i branschen och 
det möjliggör mätningar över tiden.    
 
En aspekt gällande utdelning som vi dock har diskuterat är huruvida förvärvande företag och 
framförallt tiden efter som vi mäter skulle ha en generellt lägre utdelning än branschen i 
övrigt. Skulle så vara fallet är det något som man bör justera aktiekursen för. Vi har inte 
kunnat hitta något datamaterial som stödjer detta och även om det finns tillgängligt bedömer 
vi att effekten kan antas vara låg, om inte försumbar. 
 

3.3.3 Premien vid Förvärvet 

 
Premien som vi använder i vår undersökning är baserad på sekundärdata. Vi har valt att 
använda den premie som beräknats i pressmeddelandet som företag måste komma ut med i 
samband med förvärv. Pressmeddelandena har vi fått från respektive företags hemsida där de 
finns publicerade i sin helhet alternativt på andra hemsidor där pressreleaserna finns 
tillgängliga. Premien är vanligtvis beräknad på 30 dagars genomsnittskurs före förvärvet för 
att korrigera för eventuella spekulationer som kan ha förekommit. Det förekommer även 
beräkningar på 10 dagar genomsnittskurs då det till exempel varit låg omsättning på 
målbolagets aktie (Appendix B).         
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3.3.4 Datum för Budet 

 
Buddatum har funnits tillgänglig på OMX hemsida (www.omxgroup.se) men har även 
kontrollerats genom pressreleaser av offentliggörandet av budet. Som startvärde för såväl 
aktiekursutvecklingen som branschindexutvecklingen har vi valt att räkna fram ett 30 dagar 
genomsnitt fram till och med dagen före budet offentliggjorts (Symmons, Swedbank). Det är 
gjort på grund av att minska effekten av att eventuell informationsspridning som kan ha 
uppstått (Appendix B).      

 

3.3.5 Omsättning 

 
Omsättningen har vi endast använt oss av för att kunna kontrollera om förvärvet varit 
tillräckligt stort för att ge en effekt på det förvärvande företagets aktiekursutveckling. 
Insamling av data har gjorts genom årsredovisningar eller efter kontakt med de olika 
förvärvande företagen. För att sedan räkna fram förvärvets storlek har vi tagit totala 
köpeskillingen vid budtillfället genom omsättningen året före och på så sätt fått fram om den 
ligger över 10 procent.   
 

3.3.6 Företagsstruktur 

 
För att undersöka företagsstrukturen krävs gott om tid samt lättillgänglig information på 
detaljnivå. Något som vi i båda fallen saknar. Vid ett fåtal förvärv är det angivet att själva 
dotterbolaget har genomfört förvärvet. Vi har då valt att definiera koncernen som det 
förvärvande företaget. Detta bör inte ge några avvikelser då förvärvets storlek är satt i 
förhållande till koncernens omsättning. Vid ytterligare ett fåtal förvärv är det så att 
dotterbolag har delats ut till aktieägarna, då har vi justerat aktiekursutvecklingen men utan 
direkt vetskap om var synergiintäkterna samt kostnaderna har bokförts. Utdelningen har inte 
skett i direkt anslutning till förvärven utan efter något år. Där hävdar vi att delar av intäkterna 
samt kostnaderna troligen redan är bokförda till koncernen (Appendix B). 
 

3.4 Statistisk Metod 
 
Det vill undersöka i uppsatsen är aktiekursutvecklingen hos det förvärvande företaget i 
samband med ett uppköp på börsen. Dels tittar vi på hur aktiekursen påverkas generellt. Sen 
vill vi även undersöka om storleken på premien har någon påverkan på aktiekursutvecklingen 
och om det kan finnas samband mellan olika mätpunkter efter ett bud har lagts. 
Problemformuleringen är uppbyggd med tre frågeställningar. Den första frågeställning är 
enkel att undersöka och kräver inte samma statistiska analys som de övriga frågeställningarna. 
Vi kommer i detta avsnitt att föra diskussioner kring de olika frågeställningar och förklara 
beräkningar.  
 
Hur ser utvecklingen i förvärvande företag ut i förhållande till dess bransch?(1) 
 
Vad har premiens storlek för betydelse för utvecklingen hos det förvärvande företaget?(2) 
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Går det att utläsa samband i utvecklingen under olika tidsperioder efter förvärvet ?(3) 
 
Frågeställning (1) 
För att beräkna hur aktiekursutvecklingen ser ut efter ett uppköp gör vi som tidigare nämnt en 
jämförelse mot branschindex (hädanefter: utvecklingen) . Starvärdet är framräknat genom ett 
genomsnitt 30 dagar före förvärvet, det gäller både för det förvärvande företaget och även för 
index. 
 

( )
( )

1
/

/

11

22 −=
zx

zx
enUtveckling  

Ekvation 3.1 

1x  - Genomsnittliga värdet på aktien hos det förvärvande företaget 30 dagar före budet. 

2x  - Värdet på aktien vid sista mätpunkten (justerat för avvikelser). 

1z  -  Genomsnittliga värdet på branschindex 30 dagar före budet. 

2z  - Värdet på branschindex vid slutet på mätperioden. 

 
För att förvärven skall tas med i undersökningen har vi en rad förbehåll som måste uppfyllas. 
Det kommer att leda till ett stort bortfall i förhållande till antalet förvärv som görs på 
Stockholmsbörsen. På grund av det kommer den första frågeställning med största sannolikhet 
inte kunna ge oss något statistiskt signifikant resultat. 
 
Vi har dock gjort bedömningen att ta med undersökningen i alla fall. Dels för att mycket teori 
kretsar kring huruvida förvärv på börsen faktiskt är lönsamma eller ej. Den första 
undersökningen ger oss en stabilare plattform att stå på inför de övriga undersökningarna. 
 
När vi genomfört den första undersökningen finns det ett flertal saker vi kan använda för 
kommande undersökningarna: 
 

- Extremvärden som påverkar undersökningen kraftigt. 
- Om datamaterialet stationärt eller följer en ”random walk”. 
-  Vilken spridning (standardavvikelse) som urvalet uppvisar. 

 
Den andra och tredje frågeställningarna bygger på att vi vill undersöka hur en variabel 
påverkar aktiekursutvecklingen vid slutet på mätperioden. För att vi skall kunna fullgöra 
syftet med uppsatsen behöver vi då kontrollera sambandet mellan en oberoende variabel och 
en beroende variabel. När vi diskuterar sambandet mellan siffrorna nämner vi oberoende och 
beroende variabler. För att klargöra detta i enklare termer kan man använda termerna orsak 
och verkan (Körner och Wahlgren 2002). I vissa fal är det uppenbart vilken variabel som är 
beroende samt oberoende, likt vårt fall. Eftersom vi mäter två variabler genom tiden blir då 
självfallet den första orsak och den senare verkan. 
 
För att se om ett samband går att återfinnas i materialet kommer en regressionsanalys 
(sambandsanalys) att genomföras med statistikprogrammet SPSS v.13. 
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3.4.1 Enkel Linjär Regressionsanalys 

 
En enkel linjär regressionsanalys är en modell som mäter sambandet mellan två variabler. 
Sambandet kan vara uppbyggt på en rad olika sätt. Det kan vara ensidigt (det som vi 
undersöker), ömsesidigt med två beroende variabler eller rent av falskt. 
 
Något som man tittar på i samband med regressionsanalys är hur starkt sambandet är mellan 
de två variablerna. Det brukar betecknas som R² och benämns determinationskoefficienten. 
Determinationskoefficienten kan ta på sig värden mellan 0 och 1 (100 %). Den förklarar hur 
stor del andel av den totala variationen för den beroende variabeln som förklaras av det linjära 
sambandet med den oberoende variabeln (Körner och Wahlgren 2002).  
 
Eftersom priset på en aktie enligt (EMH) speglar all tillgänglig information och inte har något 
mönster förväntar vi oss inte en allt för stark determinationskoefficient. Det är med andra ord 
en mängd faktorer som avgör priset på en aktie. Dock är vi ute efter att se om premien eller 
utveckling kort efter budet är faktorer som till viss del förklarar utvecklingen vid sista 
mätpunkten. Värt att nämna är att branschjämförelsen i sig gör att en mängd konjunkturella 
variabler tas hänsyn till.  
 
Vid undersökningar ställs alltid frågan hur sannolikt bör resultatet vara för att det skall 
accepteras. I undersökningar används allt som vanligast en sannolikhetsgrad på 95 % om det 
inte finns starka skäl för något annat (Körner och Wahlgren 2000). I vår undersökning gör vi 
bedömningen att ett 95 % sannolikhetsintervall är en rimlig nivå. Det innebär i praktiken att 
om nollhypotesen förkastas finns 5 % risk för att den ändå är sann. Den risken brukar 
benämnas α (alfa). 
 
Vid en regressionsanalys får vi fram ett så kallat t-värde. För att undersökningen skall 
accepteras krävs ett högre t-värde vid färre antal observationer. När vi använder ett α på 5 % 
finns det t-värden som går att utläsas från statistiska tabeller. T-värdet är dels beroende av α 
och antalet frihetsgrader. För att nollhypotesen skall förkastas krävs ett t-värde högre än det 
angivet i tabellen (Körner och Wahlgren 2000).    
 
Frihetsgrader är starkt kopplat till antalet observationer. När vi räknar fram antalet 
frihetsgrader är det i vårt fall en enkel ekvation då vi endast använder oss av två variabler. 
Antalet observationer brukar benämnas n. Antalet variabler som vi undersöker är 2. 
Frihetsgrader blir följaktligen antal observationer minus antalet variabler som undersöks (n-2) 
(Körner och Wahlgren 2000).   
 
Ekvationen skrivs på följande sätt: 
 

εββ ++= xY 10  
Ekvation 3.2 

Y  - Den beroende variabeln. 

0β  - Värdet på den beroende variabeln då den oberoende variabeln är 0. 

1β  - Den oberoende variabeln påverkan på den beroende variabeln (lutningskoefficienten). 

x  - Den oberoende variabeln. 
ε  - Residualen som anger avvikelsen från regressionslinjen. 
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Frågeställning (2) 
För att kunna fullgöra syftet och ge ett svar på frågeställningen huruvida premiens storlek har 
någon effekt på aktiekursutvecklingen hos det förvärvande företaget genomför vi en enkel 
linjär regressionsanalys med följande variabler. 
 

0β  - Utvecklingen då premien är 0. 

1β  - Premiens påverkan på utvecklingen hos det förvärvande företaget. 

 
Hypoteserna ställs upp på följande sätt. 
 

0H : 01 =β  - Premien storlek har ingen påverkan på utvecklingen. 

1H : 01 <β  - Premien storlek har en negativ påverkan på utvecklingen. 

 
Mothypotesen i detta fall gäller ifall det finns ett negativt samband mellan premien och 
utvecklingen. Abhyankar et. al. (2006) för diskussioner kring hur ett förvärvande företag 
underprestation kan kopplas till överbetalning vid själva förvärvet. Med vår undersökning vill 
vi se om överbetalning kan synas i form av premiens storlek. 
 
Frågeställning (3) 
Själva upplägget och utförandet är likartat även på denna frågeställning. Så för att fullgöra 
syftet och ge ett svar på frågeställningen huruvida aktiekursutvecklingen efter en månad har 
någon effekt på aktiekursutvecklingen från en månad till sista mätpunkten genomför vi en 
enkel linjär regressionsanalys med följande variabler. 
 

0β  - Utvecklingen från en månad till sista mätpunkten då den efter en månad är 0. 

1β  - Utvecklingen efter en månads påverkan på utvecklingen från en månad till sista 

mätpunkten. 
 
Hypoteserna ställs upp på följande sätt. 
 

0H : 01 =β  - Utvecklingen efter en månad har ingen påverkan på utvecklingen från en månad 

till sista mätpunkten. 

1H : 01 >β  - Utvecklingen efter en månad har en positiv påverkan på utvecklingen från en 

månad till sista mätpunkten. 
 
Vi vill med undersökningen se om utvecklingen på medellång sikt kan kopplas till 
utvecklingen kort tid efter att budet har lagts. Då vi antar att efter en månad är synergierna 
inte bokförda till koncernen. Undersökningen visar på hur väl investerarnas initiala syn på 
förvärvet stämmer överens med den slutgiltiga utvecklingen för bolaget. (EMH) hävdar att all 
tillgänglig information finns med i aktiekursen och aktiekursen korrigeras omgående. Är det 
fallet inget samband kunna utläsas och nollhypotesen accepteras.  
 
Den oberoende variabeln (x); utvecklingen efter en månad: 

( )
( )

1
/

/

11

22 −=
zx

zx
enUtveckling  

Ekvation 3.3 

1x  - Genomsnittliga värdet på aktien hos det förvärvande företaget 30 dagar före budet. 
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2x  - Värdet på aktien efter en månad.  

1z  -  Genomsnittliga värdet på branschindex 30 dagar före budet. 

2z  - Värdet på branschindex efter en månad. 

 
Den beroende variabeln (Y); utvecklingen från en månad till sista mätpunkten. 

( )
( )

1
/

/

11

22 −=
zx

zx
enUtveckling  

Ekvation 3.4 

1x  - Värdet på aktien efter en månad. 

2x  - Värdet på aktien vid slutet på mätperioden (justerat för avvikelser). 

1z  -  Värdet på branschindex efter en månad. 

2z  - Värdet på branschindex vid slutet på mätperioden. 

 
Eftersom vi använder oss av ett relativt litet urval kommer den första och troligen viktigaste 
bedömningen av urvalet gälla eventuella extremvärden för den två sista frågeställningarna. 
När vi tagit hänsyn till det och eventuellt tagit bort några behöver vi undersöka om huruvida 
en enkel linjär regression passar vårt data material eller om vi behöver korrigera modellen. 
 

3.4.2 Heteroskedasticity och Goldfeld-Quandt Test 

 
Ett vanligt förekommande vid tidsserier är heteroskedasticity. Heteroskedasticity är när 
urvalet inte uppvisar homogena residualer. Är det så att det förekommer heteroskedasticity i 
urvalet är en enkel linjär regression inte den bästa opartiska modellen längre B.L.U.E. (Best 
Linear Unbiased Estimator). Huruvida residualerna är homogena eller ej kan dels tydas 
genom ett diagram över residualerna, är det ej tillräckligt kan ett Goldgeld-Quandt test 
användas (Hill, Griffiths och Judge 2001). 
 
För att genomföra testet delas först urvalet upp i två delar. Sen undersöks variansen på de 
båda delarna för att se om de skiljer sig. I vårt fall vill vi då undersöka om en storleken på de 
olika oberoende variablerna påverkar variansen (Hill et. al. 2001). Ekvationen skrivs och 
förklaras på följande sätt. 
 

22
0 : σσ =tH  - Homoskedasticity 

xH t
22

1 : σσ = - Heteroskedasticity 

 

 
2
2

2
1

ˆ

ˆ

σ

σ
=GQ  

Ekvation 3.5 

För att nollhypotesen skall förkastas och vi kan säga att det finns heteroskedasticity behöver 
värdet från Goldfeld-Quandt testet ge oss ett högre värde än det kritiska F-värdet som hämtas 
från tabell. Vi använder även här ett alfa värde på 5%. Frihetsgraderna kommer ifrån urvalet 

samt variablerna vi undersöker k
n

−
2

. 

 
Vårt urval sträcker sig under tidsperioden 1998-2005. Under denna period har börsen och 
konjunkturen svängt kraftigt. Eftersom marknaden ändrade karaktär kraftigt under vår 
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mätperiod vill vi även undersöka om det kan finnas några samband eller avvikelser i tid. Detta 
görs dels med hjälp av ett Goldfeld-Quandt test. Där delas residualerna istället upp i två 
perioder över tiden men för övrigt genomförs på samma sätt som beskrivits av ekvation 3.5. 
Det kan definieras som avvikelser över tiden. Vi vill även se om det kan finnas samband över 
tiden som gör att en linjär regression kan behöva korrigeras. 
 

3.4.3 Autokorrelation och Durbin-Watson Test 

 
Autokorrelation är relativt vanligt vid tidsserier och är ett begrepp som används när 
residualerna förefaller ha ett samband över tiden (Hill et. al. 2001). Ett grundläggande 
antagande vid linjär regression är att residulerna inte är korrelerande på något sätt. Skulle de 
vara detta krävs således korrigeringar till modellen. 
 
 Rent matematiskt håller inte längre ( ) 0,cov =st ee utan det beskrivs ofta med hjälp av ”first-

order autoregressive error” (AR1). Residualen te beror på en föregående residual  1−te  samt 

slumpmässig variabel ρ  som har en konstant varians tv (Hill et. al. 2001).. Ekvation skrivs på 

följande sätt: 
 ttt vee += −1ρ  
Ekvation 3.6 

 
Med hjälp av ett Durbin-Watson test kan vi då undersöka om det förefaller autokorrelation 
med hjälp av följande hypoteser: 
 

0:0 =ρH  

0:1 >ρH  

 
Med vårt val av statistikprogram kommer vi att räkna fram ett värde på d. Vi kan med hjälp av 
det avgöra huruvida det finns autokorrelation i vårt urval. Om Lcdd < bör vi förkasta 

nollhypotesen, om Ucdd >  accepterar vi nollhypotesen och om LcLc ddd <<  är testet 

ofullständigt. Lcd  och Ucd hämtas från tabell och är beroende av n och k som tidigare 

diskutterats (Hill et. al. 2001).  
 

3.5 Referenser och Källkritik 
 
Från början startade litteraturinsamlingen på en grundläggande nivå gällande företagsförvärv. 
Halmstad Högskolas bibliotek var då en tillgång för vårt sökande av kunskap, genom egna 
böcker men också i landet via Libris (nationell databas) . Bibliotekets nivå och i viss mån den 
begränsade tillgång på relevant litteratur gjorde att informationen var otillräcklig. För att få 
insikt om relevant litteratur fick vi läsa in oss på uppsatser och avhandlingar som behandlade 
vårt ämne. Även under detta moment fick vi ny kunskap om förvärv men också en insikt om 
närliggande forskning som gjorts på området.  
 
Nästa steg blev uteslutande att söka information på internet. Ett arbete som första handlade 
om att leta relevanta och pålitliga källor. De större universiteten i landet (Lund, Göteborg, 
Stockholm, Uppsala) var till stort hjälp där C – och D-uppsatser finns publicerade, dock så är 



 26 

de avhandlingar av högre dignitet svårtillgängligare. Uppsatserna användes enbart vid 
referenssökning. Forskning på området är också relativt begränsad framförallt i jämförelse 
med USA vilket gjort att vi tagit del av mycket forskning därifrån. Mycket information har vi 
fått från Social Science Research Network (www.ssrn.com) en sida som vi varmt 
rekommenderar. Ord som förekommit vid sökningar på denna sida är bland annat; takeover, 
premium, synergi och acquisitions      
 
Studien som vi genomför bygger till allra största del på sekundärdata. Mycket av det 
datamaterialet är insamlat från OMX antingen från hemsidan www.omxgroup.com eller från 
data som vi fått från Ulf Persson som arbetar som statistiker på OMX. Det är oerhört viktigt 
att data inte är behandlad för något syfte som kan göra att den inte är lämplig att använda i 
studien. Vår bedömning är att OMX lämnar ut rå data som inte är behandlad för något 
specifikt syfte. 
 
Under studien har även skatteverkets officiella hemsida (www.skatteverket.se) använts för att 
kontrollera kapitalstrukturen på företag samt för att kontrollera uppgifter från OMX. 
Skatteverket skall spegla statens och lagens bedömning av en situation, därför gör vi inte 
någon annan bedömning än att deras syn är korrekt och objektiv.   
 
Vid urvalsbedömningen har ibland informationen var knapphändig gällande de förvärvande 
företagen. Där bedömer vi att den största felmarginalen kan ha uppkommit. De förvärvande 
företagen som innefattas i studien har kontrollerats noggrant. Att däremot något företag kan 
ha blivit uteslutit ur studien på grund av bristande information kan inte uteslutas till hundra 
procent. Vi bedömer dock effekten av något sådant utfall som försumbar.    
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4. Empiri och Analys 
 
I den här delen ska vi med hjälp vald metod analysera vårt sammanställda datamaterial och 
klargöra vårt empiriska resultat. Undersökningarna samt analyser kommer att presenteras i 
samma ordning som frågeställningar. 

 

4.1 Utvecklingen hos förvärvande företag 
 
Vi börjar med att redovisa samtliga förvärvande företags kursutveckling i ett 
spridningsdiagram. Kursutvecklingen är jämförd med branschen. Om en aktie har utvecklats 
som respektive branschindex är värdet 0. Diagrammet visar på en kraftig spridning. Allt ifrån 
en utveckling vid sista mätpunkten mellan -0,85 och 1,54.   
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Diagram 4a se Appendix D 

 
Tidsperioden som vi har undersökt är fixerad för samtliga företag. Som startvärde har vi valt 
ett genomsnitt på 30 dagar före buddagen. Alltså aktiens stängningskurs i det förvärvande 
företaget under 30 dagar före budets offentliggörande. Samma metod har valts för 
branschindex till det förvärvande företaget. Följande mätperioder är buddagen, efter en månad 
upp till 27 månader efter förvärvet offentliggjorts.  
 
Anledningen till att vi valt denna mätperiod är efter diskussions med Symmons på Swedbank. 
Diskussionen ledde oss fram till att två år efter att förvärvet är slutfört bör resultatet av 
eventuella synergieffekter ha tagits upp i värderingen. En liknade åsikt har även Orrbeck 
(2006) som anser att synergieffekterna bör ha tagits upp första bokslutsåret efter förvärvet är 
slutfört. Anledningen till att vi då mäter under två år och tre månader är dels för att vi hade 
behov av en fixerad tidsperiod. I våra undersökningar ville vi även undersöka 
offentliggörandet av premien, premiens storlek och tiden därefter. Tre månader efter 
offentliggörandet av budet antas de flesta av förvärven vara slutförda enligt Symmons. 
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Även statvärdet har vi diskuterat med Symmons. 30 dagars genomsnitt kan antas vara 
standard i branschen, även 90 dagars genomsnitt kan användas. Anledningen till att det 
används är för att korrigera för eventuell informationsspridning som driver på kursen hos 
såväl det förvärvande företaget samt målbolaget. Sådan information kan dels härledas till 
läckor från intressenter av olika slag men även från analytiker som förutspår ett förvärv inom 
branschen (Goergen et.al., 2002) (Stennek 2006).  
 
Undersökningen visar på att den genomsnittlig utveckling är högre än branschens utveckling 
vid merparten av observationerna. Framförallt vid de senare mättillfällena. Även medianen 
visar på liknande tendens. Vilket indikerar att merparten av företagen har överpresterat i 
förhållande till branschen. 
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Diagram 4b se Appendix D 

 
Om vi ser till sista mätpunkten ger beräkningarna oss ett medelvärde på 14,6% samt en 
median på 11,5% (57% har överpresterat) dock med en hög standardavvikelse på 54%. När 
medelvärdet och medianen ligger i närheten av varandra bedömer vi utfallet som 
representativt för vårt datamaterial. När vi använder oss av en jämförelsevariabel som antar 
värdet 0 kan det finnas behov att korrigera de högre värdena som ger ett större utslag på 
medelvärdet än låga värden. Vi har dock gjort bedömningen att när medianen antar ett liknade 
värde är ingen någon korrigering nödvändig. På grund av vårt begränsade antal observationer 
blir standardavvikelsen väldigt hög. Vi kan inte visa på några signifikanta tendenser för 
förvärvande företag. I såväl diagram som beräkningar har vi korrigerat för ett extremvärde 
(TietoEnator). Vidare diskussion kring extremvärden presenteras i Appendix E. 
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4.1.1 Analys 

 
Förvärv genomförs och förespråkas oftast när det sammanlagda värdet för två företag har ett 
högre värde än de två företagens ”stand alone value”. Vanliga tendenser som kan leda till 
företagsförvärv är att det finns för mycket kapacitet i för många företag inom en bransch 
(Brealy et al, 2006). Alltså att en marknad börjar bli mättad och utvecklingsmöjligheterna små 
samtidigt som företagen som agerar på denna marknad är väldigt välmående. 
 
Förvärv och huruvida förvärv faktiskt är lönsamt på lång sikt är ett ämne som diskuterats ofta 
och kan beskrivas som ”The post merger performance puzzle” (Agrawal, Jaffe 1999). 
Tidigare forskningsresultat ger en delad bild, en förklaring till varför bilden är delad är på 
grund av olika val av undersökningsmetoder.   
 
I vår undersökning av förvärvande företags utveckling har vi velat se om det funnits tendenser 
till vissa generella förändringar i företagets värde. Värdeförändringar som skulle ske om 
förvärvande företags värdering av synergieffekter varit för hög, till exempel genom att 
överskatta möjligheterna och deras förmåga att infria dem. Något som då skulle ha gett 
markanden en negativ uppfattning av företaget samt förvärvet. Genom att se på denna 
utveckling under en två års period har vi velat undersöka värdeförändringen allt eftersom 
integreringen mellan företagen genomförts. En två års period har vi valt utifrån teori samt 
intervju med marknadskunnig. Undersökning är för att se utveckling för svenska investerare 
då deras företag väljer att förvärva ett annat företag. Målet var då att identifiera några 
generella tendenser som investerare bör ha vetskap om vid investeringar under tiden då 
företagen integreras. 
 
Resultatet som presenterats visar på en marginell positiv utveckling i förhållande till 
branschen likt en undersökning gjord på den amerikanska marknaden av Mitchell och 
Stafford (1999). Vi vill poängtera att signifikansen är låg och resultat är något som placerar 
vår undersökning neutral till tidigare forskning. Vår uppfattning är därigenom att förvärv 
kanske inte bör grupperas utan bedöms som enskilda företag i marknadens helhet. Förvärv bör 
då ses som en marknadsmässig åtgärd som utifrån företagets enskilda position är motiverad 
eller inte och utifrån företagets förmåga att kunna genomföra detta på bästa möjliga sätt. I 
likhet med Stennek (2006) instämmer vi då i att förvärv måste ses i större perspektiv. 
Anledningar till förvärv ger en sådan komplex bild att försöka dra några generella slutsatser 
utan att undersökt motiven på ett djupgående sätt blir otillräckligt. En undersökning bör 
således ha en kvalitativ grund i vad som gör att företaget förvärvar och hur dess motiv 
motiverar olika beslut av och vid förvärv.      
 
En svaghet i vårt datamaterial är antalet förvärv vi valt se till. Något som i den här 
undersökningen kan göra resultatet svagt och därigenom svårt att tillämpa i vidare 
undersökningar. Vi anser dock att avgränsningarna vi gjort varit motiverade för att kunna se 
utvecklingen för ägare med ett kortsiktigt investerande på den svenska börsen. 
Avgränsningarna har vi även tillämpat för att effekten av själva förvärvet skall synliggöras i 
kursutvecklingen. Att använda index som jämförelsevariabel för att visa företagets utveckling 
kan ha eventuella svagheter. Det kan finnas företagsspecifika händelser som påverkat 
företagets utveckling som index ej tar hänsyn till. Styrkan i att använda branschindex blir 
ändå att konjunkturella effekter och branschspecifika händelser elimineras. Vårt datamaterial 
bör vara baserat på tillräcklig många företag för att företagsspecifika händelser skall kunna 
minimeras.  
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4.2 Premiens påverkan på utvecklingen 
 
En del av syftet har varit att undersöka utvecklingen premiens storlek. Mycket teori hävdar att 
en av de vanligaste anledningarna till att ett förvärv misslyckas är för att synergieffekterna 
övervärderas och för stor del av effekterna tillfaller ägarna i målbolagen. Vi vill då undersöka 
om det finns något samband mellan premiens storlek och utvecklingen. I diagrammet nedan 
sätts utvecklingen i förhållande till budpremiens storlek. Det finns inga tydliga slutsatser av 
diagrammet.  
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Diagram 4c se Appendix B 

 
Premien är hämtad från pressreleaser och beräknad i procent över målbolaget och dess akties 
genomsnittliga kurs mellan 10 och 30 dagar före budet. Utvecklingen är i sin tur beräknad 
gentemot branschens utveckling två år och tre månader efter buddatumet. Branschens 
utveckling har använts som jämförelsevariabel och har antagit värdet 0. Som startvärde för 
utvecklingen har även där använts ett genomsnitt på 30 dagar före buddatumet för såväl det 
förvärvande företaget som branschen.  
 
Vi genomförde en enkel linjär regressionsanalys för att undersöka det statistiska sambandet 
mellan utvecklingen och premien. Där variablerna i regressionslinjen samt hypoteserna är 
följande: 
 

εββ ++= xY 10  
Ekvation 4.1 

Y  - Den beroende variabeln utvecklingen vid sista mätpunkten. 

0β  - Utvecklingen då premien är 0. 

1β  - Hur mycket utvecklingen ändras med för varje enhetsökning av premien. 

x - Premien 
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ε  - Residualen som anger avvikelsen från regressionlinjen. 
 
Hypoteserna ställs upp på följande sätt. 
 

0H : 01 =β  - Premien storlek har ingen påverkan på utvecklingen. 

1H : 01 <β  - Premien storlek har en negativ påverkan på utvecklingen. 

 
Nollhypotesen har beteckningen H0. Mothypotesen anger att det finns ett negativt samband 
mellan premien och utvecklingen vid sista mätpunkten. 
  
För regressionsanalysen har vi valt ett α = 5 %. Ett α = 5 % innebär en felmarginal på 5 %. 
Förkastas nollhypotesen kan vi säga med 95 % sannolikhet att det finns ett samband mellan 
premien och utvecklingen vid sista mätpunkten. Frihetsgrader som har använts vid utläsning 
av ett t-värde är 17. Frihetsgrader beräknas med antalet observationer (19) minus antalet 
variabler som mäts (2). För att mothypotesen H1 skall accepteras krävs ett t-värde som är lägre 
än -1,740 (Körner, 2000). Anledningen till att t-värdet skall vara negativt är för att vi 
undersöker ett negativt samband. Efter analys genom SPSS får vi fram följande värden: 
 

Coefficientsa

,098 ,194 ,503 ,621

,116 ,724 ,039 ,160 ,874

(Constant)

Premien

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Utvecklingena. 

 
 
 

 
 

Vid analys med α på 5 %.och 20 frihetsgrader får vi ett t-värde som anger 0,160. Detta t-värde 
är för lågt för att förkasta nollhypotesen. Det finns alltså inget signifikant samband som 
stödjer mothypotesen H1 och nollhypotesen H0 accepteras.  
 

Model Summary

,039a ,002 -,057 ,41300

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Premiena. 

 
 
 

 
 
 
 

Om vi även undersöker determinationskoefficienten R² antar den ett värde av 0,002 som är ett 
väldigt lågt värde. Värt att tillägga är att 3 extremvärden har rensats då de gav ett allt för högt 
utslag på undersökningen. Vidare diskussion kring extremvärden presenteras i Appendix E. 
Eftersom inget signifikant resultat kan påvisas har vi ej undersökt huruvida datamaterialet 
uppvisar heteroskedasticity eller autokorrelation.  
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4.2.1 Analys 

 
Premien som tidigare förklarats motsvarar alltså det procentuella påslaget som det 
förvärvande bolaget erbjuder ägarna till målbolaget i förhållande till den kurs aktie handlas till 
på börsen före budet.  När  ”The post merger performance puzzle” (Agrawal, Jaffe 1999) 
diskutteras är det få som argumenterar för att målbolagen är förlorarna vid förvärv. I form av 
premien får målbolagen en del av de förväntade synergierna vare sig förväntningarna om 
synergier infrias eller inte.  
 
Då premien ska motsvara de förväntade synergierna som tros uppstå genom förvärv så ska 
målbolagets ägare endast ersättas för sin del av synergin. Alltså hur mycket av 
synergieffekten som kan härledas från deras företag. Vi har då valt att undersöka om större 
värden på premien gör att utvecklingen är sämre. Ett antagande vi gör då förvärv vanligtvis 
sker inom branschgränser och att deras ökade värde tillsammans (synergin) då skulle göra att 
de överpresterade mot index. Ett överpresterande som tillfaller förvärvande företags ägare 
minus den då proportionerligt betalda premien (teoretiskt sett, EMH).  
 
Utifrån vår undersökning kan vi ej utläsa något statistiskt samband mellan de olika 
variablerna (premien och utvecklingen). Likt Antoniou et. al. (2006) visar premiens storlek 
inte ha någon effekt på utvecklingen utan detta indikerar att budpremien motsvarar 
synergieffekterna och värdering av företag gjorts korrekt. 
 
Vår hypotes om att en för stor del av synergin går över till målbolagets ägare i form av 
storleken på premien kan vi ej statistiskt säkerställa. I vår undersökning har vi korrigerat för 
extremvärden som gjort att resultatet försvagats. Värdena var såpass extrema att de hade allt 
för stor effekt på regressionen, vi gjorde då bedömningen att resultatet ger starkare 
tillförlitlighet utan dessa värden. Även med dessa värden är det dock inte tillräckligt stark 
samband för att påvisa ett signifikant resultat. Vårt resultat är till viss del i linje med tidigare 
forskning om att målbolagets ägare är vinnare vid förvärv men vi kan inte bevisa något 
samband mellan utvecklingen för förvärvande företag och premien. 
 
Något som bör uppmärksammas är att alla förvärven då det innefattas en premie görs för att 
det finns troliga synerier som de förvärvande företagen vill ta till vara på. Premien verkar 
således vara någorlunda rätt prisat, vilket är i likhet med Bhagat och Hirshleifer (1996). Deras 
resultat visar på att företagen tenderar till att betala ett för högt pris vid förvärv, men att 
premien till största del förklaras av värdeökning.  
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4.3 Samband under utvecklingen efter budet 
 
Aktiekursen hos de förvärvande företagen har ofta kraftiga korrigeringar tiden före och efter 
buddagen (Appendix D). Vi har undersökt sambandet mellan utveckling på kort och på lång 
sikt. I denna del av har vi använt oss av flertalet undersökningar. Vårt syfte i denna del är inte 
primärt att förklara varför det kan finnas ett samband utan istället påvisa huruvida det finns ett 
samband.  
 
Vi började med att undersöka om det kan finnas ett samband mellan utvecklingen på 
buddagen i förhållande till den slutliga utvecklingen. I den undersökningen får vi inget 
statistiskt samband. Vi arbetade oss då vidare med mätperioderna 
 
Spridningsdiagrammet nedan ställer utvecklingsvariablerna från ekvation 3.3 & 3.4 nedan i 
förhållande till varandra. Alltså utvecklingen från ett 30 dagars genomsnitt fram till en månad 
gentemot utvecklingen från en månad fram till sista mätpunkten. I diagrammet har vi infört en 
trendlinje vilket indikerar ett möjligt samband. 
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Diagram 4d se Appendix D 
 

En regressionsanalys ställdes upp och genomfördes med följande variabler: 
 

εββ ++= xY 10  
Ekvation 4.1 

Y  - Den beroende variabeln utvecklingen från en månad till sista mätpunkten. 

0β  - Utvecklingen från en månad till sista mätpunkten då utvecklingen vid en månad är 0. 

1β  - Hur mycket Y ändras med för varje enhetsökning av utvecklingen efter en månad. 
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x - Utvecklingen efter en månad 
ε  - Residualen som anger avvikelsen från regressionslinjen. 
 
Hypoteserna ställs upp på följande sätt. 
 

0H : 01 =β  - Utvecklingen efter en månad har ingen påverkan på den efterföljande 

utvecklingen. 

1H : 01 >β  - Utvecklingen efter en månad har en positiv påverkan på den efterföljande 

utvecklingen. 
. 
Nollhypotesen har beteckningen H0. Mothypotesen anger att det finns ett positivt samband 
mellan utvecklingen efter en månad och utvecklingen från en månad fram till sista 
mätpunkten. 
 
För regressionsanalysen har vi valt ett α = 5 %, en felmarginal på 5 %. Förkastas 
nollhypotesen kan vi säga med 95 % sannolikhet att det finns ett samband mellan 
utvecklingen efter en månad och från en månad till sista mätpunkten. Frihetsgrader som har 
använts vid utläsning av ett t-värde är 19. Frihetsgrader beräknas med antalet observationer 
(21) minus antalet variabler som mäts (2). För om nollhypotesen skall förkastas krävs ett t-
värde som är högre än 1,729 ( Körner, 2000). Anledningen till att t-värdet här skall vara 
positivt är för att vi undersöker en positiv korrelation. Efter analys genom SPSS får vi fram 
följande värden: 

Coefficientsa

,146 ,093 1,562 ,135

1,581 ,733 ,443 2,156 ,044

(Constant)

UtvecklingenEnMånad

Model
1

B Std. Error
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Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Utvecklingena. 

 
 

 
 
 

 
Regressionsanalysen visar på ett samband mellan utvecklingen fram till en månad och 
utvecklingen från en månad till sista mätpunkten. T-värdet är 2,156 och en signifikans på 4,4 
% som är lägre än 5 % som vi söker. Det kan förklaras med att i den data vi har använt kan vi 
säga att med 95,6 % sannolikhet finns det ett statistiskt samband mellan utvecklingen fram till 
en månad och utvecklingen från en månad till sista mätpunkten.  
 
Såväl i diagrammet som i analysen har vi dock tagit bort ett extremvärde. Vidare diskussion 
kring extremvärden presenteras i Appendix E. 
 

Model Summary
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Om vi även undersöker korrelationskoefficienten R = 0,443 och determinationskoefficienten 
R² = 0,197. Det kan förtydligas med att determinationskoefficienten ofta brukar översättas till 
förklaringsgraden som är under rådande omständigheter antar ett relativt högt värde. 
Utvecklingen från en månad till sista månaden kan alltså förklaras till ca: 20 % av utveckling 
efter en månad. 
 
När regressionen visar på ett signifikant resultat behöver vi också undersöka huruvida en 
enkel regressionsanalys är representativt för datamaterialet. Först vill vi undersöka om 
datamaterialet uppvisar homogena residualer. Finns det alltså några avvikelser som gör 
tillförlitligheten (95,6 %) inte visar hela sanningen. Genom att genomföra ett Goldfeld-
Quandt test vill vi se om några avvikelser kan hänföras till antingen den förklarande variabeln 
(utvecklingen efter en månad) eller tiden då budet för förvärvet. Följande hypoteser ställs upp: 
 

22
0 : σσ =tH  - Homoskedasticity 

xH t
22

1 : σσ = - Heteroskedasticity 

2
2

2
1

ˆ

ˆ

σ

σ
=GQ  

För att förkasta nollhypotesen krävs ett F-värde större än det kritiska Fc = 3,44 (Körner, 2000) 
vid (8, 8) frihetsgrader och ett alfa på 5%. Följande GQ värden räknas fram: 1,14 i förhållande 
till den förklarande variabeln och 1,17 i förhållande till tid. Vi accepterar således 
nollhypotesen och kan säga att datamaterialet uppvisar homoskedasticity. 
 
Om datamaterialet uppvisar samband i residualerna undersöker vi även för autokorrelation. 
För att undersöka det genomför vi ett Durbin-Watson test. Fölande hypoteser ställs upp: 
   

0:0 =ρH  

0:1 >ρH  

Från ett Durbin-Watson test får vi ut ett d-värde. Om Lcdd < bör vi förkasta nollhypotesen, 

om Ucdd >  accepterar vi nollhypotesen och om LcLc ddd <<  är testet ofullständigt. Lcd  = 

1,221 och Ucd  = 1,420 vid alfa 5 %. hämtas från tabell (Hill et. al. 2001)  och är beroende av 

n = 21 och k = 2. Dubin-Watson testet ger oss ett F-värde på 2,25 och vi accepterar 
nollhypotesen som anger att datamaterialet inte verkar uppvisa autokorrelation. 
 
Datamaterialet innehåller inte heteroskedasticity eller autokorrelation. Det finns alltså inte 
avvikelser eller samband som gör att en enkel linjär regression inte är representativ för vårt 
datamaterial.   
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4.3.1 Analys 

 
Undersökningen som är gjord för att utläsa samband i utvecklingen är av en enkel karaktär. 
Att jämföra aktiekursutvecklingen för de förvärvande företagen gentemot respektive bransch 
är ett tillvägagångssätt som stöds i mycket tidigare forskning. Barber et. al. (1996) påpekar 
vikten av att använda sig av väldiversifierade referensportföljer och Mitchell och Stafford 
(1999) genomför sina beräkningar i förhållande till marknaden. Vi använder oss av ett likartat 
tillvägagångssätt när aktiekursen sätts gentemot branschen. Konjunkturella aspekter samt 
branschspecifika händelser bör således ha minimalt oönskad effekt på undersökningen. 
Noterbart är att vår tidsperiod sträcker sig från 1998 till 2005 då aktiekursen haft kraftiga 
uppgångar såväl som nedgångar. Utan branschjämförelsen kan det relativt säkert antas att 
kurssvängningarna på marknaden hade överskuggat effekten av själva förvärvet. 
   
Markov’s process (Hull, 2006) och den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970) menar att 
marknaden bedöms ständigt och anpassar sig hela tiden till ny information. På grund av det 
hävdas det att inget mönster går att utläsa marknaden. Hur en aktie har utvecklats bakåt i tiden 
har alltså ingen påverkan på utvecklingen framåt i tiden. Då mönster trotts allt uppvisar sig på 
marknaden brukar de förklaras med valet av undersökningsmetoder. 
 
Vi har gjort satt upp många förbehåll för att ett förvärv skall tas med i undersökningen vilket 
med all rätt kan göra att vårt resultat kan härledas till valet av undersökningsmetod. 
Tidsperioden är vald för att förvärvet skall speglas i kursen som diskuterats med Symmons på 
Swedbank. Även Orrbeck (2006) menar på att ungefär ett till två år efter budet bör förvärvet 
tagits upp i värderingen. Även storleken för förvärvet är vald för att kunna speglas i 
aktiekursen. 
 
Tidigare forskning kring samband mellan utveckling på kort och lite längre sikt är något som 
varit en bristvara under uppsatsens skrivande. Del kan det kanske förklaras med olika 
tillvägagångssätt då undersökningarna på kort och lång sikt genomförs. Andrade et al. (2001) 
diskuterar kring svårigheterna att mäta överavkastningen på lång sikt. Han menar också att på 
kort sikt kan det räcka med någon procents skillnad för att för att anta resultatet som 
signifikant. 
 
Regressionen ger oss ett signifikant resultat. Ett positivt samband kan utläsas ur datamaterialet 
vilket kan förklaras med att utvecklingen kort efter budet lagts är en indikation på hur 
företaget kommer att utvecklas framåt i tiden. Enligt determinationskoefficienten kan ungefär 
20 procent av utvecklingen för det förvärvande företaget från en månad till sista mätpunkten 
att förklaras av utvecklingen från ett 30 dagars genomsnitt fram till en månad efter förvärvet. 
Vi gör dock inte bedömningen huruvida det är så att informationen som blir tillgänglig 
avspeglas med en fördröjning i aktiekursen (i motsats till EMH) eller om det är så att 
informationen följer trender. Alltså negativ information följer negativ information och vice 
versa.    
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Slutsatser 
 
Vi har i vår uppsats undersökt förvärv på Stockholmsbörsen som genomomförts av svenska 
börsnoterade bolag under perioden januari 1998 till februari 2005 för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Frågeställningarna är baserade på tidigare forskning och områden som vi 
funnit intresse att se till.  
 
Hur ser utvecklingen i förvärvande företag ut i förhållande till dess bransch? 
 
Vi har inte kunnat se några säkra trender gällande hur förvärvande företag presterar efter ett 
förvärv. Det har vi konstaterat efter en jämförelse utifrån respektive företags bransch är att de 
förvärvande företagen har marginellt överpresterat gentemot respektive bransch i såväl siffror 
som antal.   
 
 
Vad har premiens storlek för betydelse för utvecklingen hos det förvärvande företaget? 
 
Vi har inte hittat något signifikant samband mellan premien och förvärvande företags 
utveckling under den efterföljande två års perioden. Vi kan se vissa negativa tendenser men 
inte påpeka den statistiska avvikelsen med någon signifikant sannolikhet.  
 
Går det att utläsa samband i utvecklingen under olika tidsperioder efter förvärvet ? 
 
Vi kan utifrån vår undersökning säga att det sätt marknaden värderar förvärv på kort sikt är 
korrelerad med den efterföljande utvecklingen. Utvecklingen ungefär två år efter förvärvet 
blivit slutfört kan till viss del förklaras av utvecklingen en månad efter budet lagts.  
 

Våra reflektioner 
 
Vår undersökning är genomförd på de förvärv som uppfyllde de kriterier på svenska 
marknaden som vi ansåg nödvändiga för att vi skulle få ett tillförlitligt resultat. Detta kan vara 
en av grunderna till att vi får fram ett signifikant resultat i endast en av våra tre 
undersökningar. Däremot bedömer vi att avgränsningarna har fullgjort sitt syfte och utan 
avgränsningar bedömer vi det som troligt att förvärven inte avspeglats lika tydligt i 
aktiekursen. Värt att nämna är att på grund av att vi undersökt ett begränsat antal förvärv skall 
vårt resultat endast ses som en på indikation hur det ser ut på den svenska marknaden.  
  
I vårt försök att se hur utveckling är för förvärvande företag så anser vi att vårt 
tillvägagångssätt varit av intresse. I det avseendet att vi koncentrerat oss på en svensk 
marknad för att se hur förhållanden är för investerare som agerar på denna. Även att se till 
premiens effekt på utkomsten av förvärvet har varit intressant då det enligt vår vetskap inte 
gjorts så många undersökningar på det området. Resultatet av denna undersökning skulle vara 
förklaring till att dessa undersökningar inte fått så mycket uppmärksamhet, men vi tror ändå 
att vidare undersökningar kan vara av intresse. Vi har till största delen använt amerikansk 
litteratur och det kan ha varit en svaghet i frågan om relevans, men tillfört mer i jämförande 
syfte. Utkomsten av undersökningarna har till viss del varit begränsad men vi har gett 
möjligheten för fortsatta underökningar för att utesluta vissa teorier.  
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Vår undersökning och då främst delen där vi ser på marknadens förmåga att göra en 
bedömning av förvärvet tror vi kan vara till nytta. Framförallt till ägare och potentiella 
investerare till förvärvande företag. Det förs ofta diskussioner både i teori och på marknaden 
kring huruvida det är bra med förvärv på börsen eller inte. Där hävdas det ofta att du får betala 
för mycket i förhållande till vad du får för dina pengar. I vår undersökning visar 
datamaterialet på att om ett förvärv anses vara värdeskapande för det förvärvande företaget 
avspeglas det relativt snabbt i aktiekursen. När marknaden bedömer att ett förvärv inte är 
värdeskapande avspeglas även det kort efter budet. En ursäkt som det förvärvande företags 
ledning då ofta använder sig av är att förvärvet är långsiktigt värdeskapande. Det är något som 
vårt datamaterial tar avstånd ifrån upp till två år efter förvärvet är slutfört.   
 
 

Vidare Forskning 
 
Utkomsten av förvärv i jämförelse med alternativen  
Vidare forskning skulle i ett försök att värdera förvärv försöka se på vilka övriga möjligheter 
företag har att investera. En sådan undersökning skulle kunna ge bedömningen mer kvalitativ 
bild av förvärvet istället för endast se till kursutveckling.  
 
Premiens storlek i förhållande till utvecklingen 
Vi tror att det kan finnas intresse av att vidare undersöka premiens storlek i förhållande till 
utvecklingen hos det förvärvande företaget. Dock krävs det troligen kvalitativa justeringar av 
premien eller möjligen behov av att ta in andra variabler i undersökningen. Premien kan under 
längre tidsperioder möjligen följa trender. Även branschaspekter kan vara värt att ta hänsyn 
till. Själva storleken på förvärvet och då även premien i förhållande till det förvärvande 
företaget storlek kan även vara en aspekt att ta med.  
 
Marknadens bedömning av förvärvet 
Vår undersökning ger en korrelation mellan utvecklingen hos det förvärvande företaget på 
kort och lång sikt. Vi tror att en kvalitativ undersökning kring informationen som 
offentliggörs vid ett förvärv kan vara av intresse. Vilken information krävs för att en korrekt 
bedömning av förvärvet skall kunna göras. En kombination av kvalitativ 
informationsinsamling och en optimerad tidpunkt efter budet där korrelationen är stark med 
den långsiktiga utvecklingen tror vi kan behöva vidare forskning.  
 
 Marknadens bedömning under olika tidsperioder 
Mycket forskning som är genomförd kring företagsförvärv är gjord på äldre datamaterial. Nya 
regelverk och tillvägagångssätt hur vi handlar aktier har ändrat marknaden mycket de senaste 
tio åren. Att genomföra forskning och se till avvikelser som kan finnas mellan material 
insamlad från olika tidsperioder kan vara av intresse.   
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Definitioner och Termer 
Anslutning  Andel aktieägare som accepterar ett erbjudande. 
 
Arbitrage Att köpa billigt på en marknad för att sedan sälja dyrare på en 

annan  
 
Buddatum  Tidpunkt då förvärvet blir offentligt.  
 
Book-to-market Balansomslutningsvärde i förhållande till totala värdet av 
  utestående aktier. 
 
CrossBorder  Förvärv som görs över landgränser. 
 
EMH Effektiva marknadshypotesen som hävdar att all tillgänglig 

information avspeglas i aktiens kurs. 
 
Förvärvande företag Det företag som köper ett annat företag. 
 
Insiderinformation Information som finns inne i företaget, som inte är menat att läcka 
  ut.  
 
Målbolag    Det företag som blir förvärvat av budgivaren.  
 
 
Stand Alone Value Företagets egenvärde, alltså det värde företaget har före ett 

eventuellt förvärv. 

 

Takeovers/Förvärv Begrepp som vi använder likvärdigt. Beskriver ett företags  
  köpande av ett annat företag.  
 
Premie/Budpremie Det övervärde som förvärvande företag betatalar över målbolagets 

aktiekurs. Beskrivs vanligtvis i procent.  
 
 
 
 



Appendix A 
 
 

Förvärv    

    

Förvärvande företag (namn vid bud) Bransch (Index) Målbolag Datum för bud 

Lundin Mining Corporation Material (SX15PI) North Atlantic Natural Resources 2005-01-21 

Nocom Informationsteknink (SX45PI) TurnIT och I.A.R Systems 2004-12-22 

Scania Industrivaror och tjänster (SX20PI) Ainax 2004-11-19 

Tele2 Telekomoperatörer (SX50PI) Song Networks Holding 2004-09-29 

Fabege (Wihlborgs Fastigheter) Finans & Fastighet (SX40PI) Fabege 2004-07-19 

Sigma Informationsteknink (SX45PI) RKS 2004-05-06 

Proact IT Group Informationsteknink (SX45PI) Dimension 2003-11-24 

Ratos Finans & Fastighet (SX40PI) Tornets Fastighet 2003-10-20 

Ljungberggruppen Finans & Fastighet (SX40PI) Celtica, Fastighetsbolag 2003-06-13 

Addnode (Adera) Informationsteknink (SX45PI) Mogul 2003-02-28 

Teleca Informationsteknink (SX45PI) AU-System 2001-12-10 

Eniro Sällanköpsvaror och Tjänster (SX25PI) Scandinavia Online 2001-11-20 

Fenix Outdoor (Fjällräven) Sällanköpsvaror och Tjänster (SX25PI) Friluftsbolaget  2001-05-31 

Ratos Finans & Fastighet (SX40PI) ATLE 2001-02-19 

Tele2 (Netcom) Telekomoperatörer (SX50PI) SEC 2000-07-24 

TietoEnator Informationsteknink (SX45PI) Entra 2000-05-15 

Teleca (Sigma) Informationsteknink (SX45PI) Måldata 1999-12-16 

SAAB Industrivaror och tjänster (SX20PI) Celsius 1999-11-16 

Wedins Skor & Accessoarer (Wedins Norden) Sällanköpsvaror och Tjänster (SX25PI) Wilkenson Handskmakarn 1999-10-04 

Ratos Finans & Fastighet (SX40PI) Dahl 1999-02-11 

Teleca (Sigma) Informationsteknink (SX45PI) Benima Ferator  1998-09-21 

Hufvudstaden Finans & Fastighet (SX40PI) NK Cityfastigheter 1998-03-30 



Appendix B 

Förvärv        

        

Förvärvande företag (namn vid bud) 
Starkurs 
Företag 

Startkurs 
Bransch Premien i % 

Slutkurs 
Företag 

Slutkurs 
Bransch Utveckling Splittar 

Lundin Mining Corporation 57,29 220,92 -10,55 262,5 398,59 1,54 3:1 

Nocom 4,42 214,38 24 7,65 262,07 0,42 nej 

Scania 266,35 204,19 1,1 538 432,76 -0,05 nej 

Tele2 89,34 280,5 18,9 99,25 806,43 -0,34 3:1 

Fabege (Wihlborgs Fastigheter) 99,82 260,45 5 200 468,13 0,11 Utdelning aktier 0,85 

Sigma 6,05 220,65 16 10,25 224,42 0,67 nej 

Proact IT Group 22,80 138,19 3 28,2 276,03 -0,38 nej 

Ratos 94,58 222,97 8 190,5 393,26 0,14 nej 

Ljungberggruppen 20,06 196,13 16 47,75 345,24 0,35 nej 

Addnode (Adera) 0,42 73,78 175 0,197 227,31 -0,85 1:100 

Teleca 59,80 358,27 31 47,5 221,93 0,28 nej 

Eniro 76,33 399,41 44 64,5 455,31 -0,26 nej 

Fenix Outdoor (Fjällräven) 22,24 421,39 26 29,8 407,43 0,39 nej 

Ratos 82 364,47 25 92 196,99 1,08 nej 

Tele2 (Netcom) 666,55 1257,16 22,3 184,50 377,85 -0,08 nej 

TietoEnator 422,82 1135,35 40 122,5 75,23 3,37 nej 

Teleca (Sigma) 115,74 713,34 29 67,464 292,56 0,42 Utdelning aktier 0,91 och 0,79 

SAAB 100,55 183,49 30 99,5 185,47 -0,02 nej 

Wedins Skor & Accessoarer (Wedins Norden) 55,24 452,69 36 28 455,16 -0,50 nej 

Ratos 56,89 224,81 47 85,5 323,57 0,04 nej 

Teleca (Sigma) 227,21 284,85 42 736 649,69 0,42 4:1 

Hufvudstaden 32,05 248,61 21,3 31,8 360,99 -0,32 nej 

 
Utvecklingen är korrigerad efter skatteverkets rekommendation. Vid utdelningen av Wihlborgs från Fabege har skatteverket hänvisat till att 85% 
av anskaffningskostnaderna skall påföras Fabege. Vid utdelning av Sigma och Epsilon från Teleca har skatteverket hänvisat till att 79 % 
respektive 91 % av anskaffningskostnaderna skall påföras Teleca. När det har skett utdelningar av aktier och splittar har vi behållit värdena som 
varit före och istället korrigerat aktiekurserna efter händelserna.



Appendix C 
 

Bortfall 
 
Som vi tidigare nämnt i texten har en mängd förvärv som blivit genomförda på 
Stockholmsbörsen inte tagits med i undersökningen. Mer parten av förvärven har inte tagits 
med av följande tre anledningar: 
 

- Det förvärvande företaget var inte noterat vid förvärvstidpunkten. 
- Det förvärvande företaget var inte svenskt. 
- Det förvärvande företaget är inte noterat idag. 

 
Efter ovan nämnda restriktioner var det även ett fåtal förvärv som inte tagits med i 
undersökningen på grund av att förvärvet inte var av betydande storlek. Som vi tidigare 
definierade genom att förvärvets storlek skulle uppgå till minst 10 % av den förvärvande 
koncernens omsättning året före förvärvet.   
 

- Teleca förvärvade Pronyx 2002 
- Öresund (TMT One) förvärvade Johnson Pump 2001 
- B&B TOOLS (Bergman & Beving) förvärvade FB Industri Holding 2000 

 
Förvärv som har uppfyllt kraven, men som vi ej kunnat erhålla tillräcklig information kring 
är: 
 

- LBI international (Framtidsfabriken) förvärvade Guide 1999 
- Fabege (Wihlborgs Fastigheter) förvärvade Storheden i Stockholm 1998 

 
Informationen och framförallt pressmeddelande kring buddatum har inte funnits tillgängliga 
genom sökvägar eller på de förvärvarande företagens hemsidor. Efter ett flertal återkopplingar 
till företagen bedömde vi dem som ”non responsive” 
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 Lundin Mining Nocom Scania Tele2 Fabege Sigma 
Proact IT 
Group Ratos LjungbergGruppen Addnode Teleca Eniro Fenix Outdoor 

30 dagars 
genomsnitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Buddagen 0,07 -0,09 0,00 -0,01 0,04 0,06 0,17 0,01 0,03 0,17 -0,04 -0,11 0,14 

1 månad 0,22 -0,01 -0,05 -0,19 0,04 -0,08 0,02 0,00 -0,05 -0,26 -0,06 -0,10 0,07 

2 månader 0,27 0,03 -0,06 -0,17 0,01 -0,12 -0,13 0,07 -0,05 -0,52 0,14 -0,08 0,02 

3 månader 0,17 0,06 0,01 -0,14 0,14 -0,19 -0,14 0,03 -0,08 -0,55 -0,07 -0,06 0,21 

4 månader 0,13 -0,02 0,02 -0,20 0,16 -0,09 -0,16 0,04 -0,07 -0,55 0,10 0,02 0,22 

5 månader 0,22 -0,10 0,00 -0,22 0,22 0,02 -0,25 0,11 0,01 -0,65 0,41 -0,07 0,15 

6 månader 0,21 -0,12 -0,09 -0,20 0,23 0,07 -0,32 0,01 0,03 -0,70 0,66 -0,03 0,17 

7 månader 0,28 -0,14 -0,10 -0,21 0,26 0,11 -0,36 0,04 0,02 -0,73 0,83 -0,09 0,37 

8 månader 0,31 -0,07 -0,10 -0,25 0,23 0,23 -0,41 0,05 -0,05 -0,75 1,24 -0,05 0,41 

9 månader 0,36 -0,02 -0,15 -0,22 0,39 0,51 -0,41 0,13 0,04 -0,76 1,23 -0,33 0,44 

10 månader 0,35 0,01 -0,18 -0,17 0,16 0,68 -0,44 0,13 0,01 -0,78 1,57 -0,34 0,31 

11 månader 0,32 0,05 -0,23 -0,15 0,34 0,83 -0,43 0,23 0,07 -0,79 1,35 -0,32 0,38 

12 månader 1,13 0,25 -0,24 -0,17 0,29 0,91 -0,46 0,16 0,03 -0,82 0,99 -0,18 0,39 

13 månader 0,93 0,36 -0,25 -0,26 0,26 0,66 -0,50 0,13 0,04 -0,83 1,18 -0,17 0,38 

14 månader 0,85 0,46 -0,24 -0,23 0,23 0,98 -0,46 0,10 0,07 -0,86 1,25 -0,20 0,51 

15 månader 1,48 0,32 -0,23 -0,24 0,15 0,90 -0,41 0,18 0,07 -0,86 1,34 -0,21 0,21 

16 månader 1,28 0,76 -0,23 -0,28 0,15 0,82 -0,37 0,16 0,14 -0,88 0,95 -0,15 0,21 

17 månader 1,41 0,91 -0,26 -0,25 0,14 0,60 -0,44 0,26 0,18 -0,88 1,13 -0,09 0,12 

18 månader 1,36 0,77 -0,25 -0,25 0,16 0,59 -0,56 0,19 0,14 -0,87 1,23 -0,08 0,09 

19 månader 1,52 0,88 -0,21 -0,25 0,12 0,60 -0,54 0,19 0,11 -0,90 1,38 -0,11 0,23 

20 månader 1,17 0,98 -0,21 -0,33 0,16 0,79 -0,55 0,13 0,11 -0,89 1,11 -0,14 0,24 

21 månader 1,51 0,59 -0,20 -0,33 0,04 0,69 -0,50 0,24 0,22 -0,87 0,95 -0,08 0,26 

22 månader 1,61 0,42 -0,01 -0,34 -0,02 0,68 -0,46 0,18 0,40 -0,86 0,89 -0,18 0,29 

23 månader 1,59 0,29 0,05 -0,37 0,00 0,82 -0,45 0,19 0,45 -0,85 0,75 -0,17 0,24 

24 månader 1,39 0,34 -0,01 -0,38 0,06 0,88 -0,47 0,20 0,58 -0,82 0,70 -0,15 0,36 

25 månader 1,38 0,41 -0,05 -0,42 0,10 0,88 -0,48 0,12 0,66 -0,84 0,32 -0,12 0,37 

26 månader 1,26 0,42 -0,12 -0,36 0,03 0,78 -0,44 0,11 0,40 -0,85 0,28 -0,11 0,35 

27 månader 1,54 0,42 -0,05 -0,34 0,11 0,67 -0,38 0,14 0,35 -0,85 0,28 -0,26 0,39 

1-27 månader 1,32 0,43 0,00 -0,15 0,08 0,75 -0,40 0,14 0,40 -0,59 0,34 -0,16 0,32 
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 Ratos Tele2 Teleca SSAB 

Wedins 
Skor  
Accessoarer Ratos Teleca Hufvudstaden Genomsnitt Median 

30 dagars genomsnitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

Buddagen 0,06 -0,06 0,61 -0,09 -0,02 0,02 0,13 -0,05 4,9% 2,0% 

1 månad 0,11 -0,02 0,33 0,06 -0,09 0,07 -0,11 -0,08 -0,9% -2,4% 

2 månader 0,18 -0,04 0,36 0,10 0,03 -0,02 0,03 -0,02 0,2% 1,5% 

3 månader 0,17 -0,02 0,25 0,00 -0,22 0,09 0,07 -0,05 -1,5% -0,2% 

4 månader 0,31 -0,18 0,26 -0,09 -0,24 0,06 0,10 -0,19 -1,8% 1,6% 

5 månader 0,33 -0,07 0,47 -0,12 -0,27 0,00 0,10 -0,07 1,0% 0,2% 

6 månader 0,32 0,06 0,29 -0,18 -0,13 -0,02 -0,02 -0,05 0,8% -2,0% 

7 månader 0,35 -0,09 0,21 -0,22 -0,17 0,02 -0,13 -0,19 0,3% -8,6% 

8 månader 0,52 -0,23 0,12 -0,17 -0,26 0,03 -0,13 -0,24 2,1% -5,3% 

9 månader 0,51 -0,20 0,38 -0,18 -0,19 -0,07 -0,23 -0,21 4,8% -6,8% 

10 månader 0,51 -0,05 0,52 -0,27 -0,11 -0,10 -0,14 -0,20 7,0% -5,3% 

11 månader 0,55 -0,07 0,77 -0,31 -0,11 -0,07 -0,25 -0,18 9,4% -6,6% 

12 månader 0,72 -0,11 0,71 -0,29 -0,16 -0,03 -0,20 -0,17 13,0% -3,3% 

13 månader 0,83 -0,01 0,81 -0,27 -0,16 -0,02 -0,27 -0,23 12,4% -1,3% 

14 månader 0,67 -0,22 0,78 -0,21 -0,13 -0,03 -0,31 -0,19 13,4% -3,0% 

15 månader 0,73 -0,02 1,08 -0,20 -0,11 -0,13 0,11 -0,17 19,1% 6,6% 

16 månader 0,90 -0,07 0,71 -0,16 -0,26 -0,10 0,25 -0,18 17,4% 14,4% 

17 månader 1,16 0,04 1,18 -0,18 -0,18 -0,16 0,02 -0,25 21,3% 4,2% 

18 månader 1,13 0,04 0,63 -0,13 -0,07 -0,19 -0,01 -0,20 17,9% 4,0% 

19 månader 1,08 0,08 0,09 -0,16 -0,26 -0,12 0,03 -0,21 17,0% 8,4% 

20 månader 1,21 0,02 0,09 -0,14 -0,30 -0,16 0,17 -0,24 15,3% 9,5% 

21 månader 1,16 0,07 -0,13 -0,11 -0,35 -0,19 -0,03 -0,19 13,1% -3,0% 

22 månader 1,16 -0,05 0,19 -0,08 -0,42 -0,09 0,06 -0,10 15,6% -0,8% 

23 månader 1,19 -0,03 0,40 -0,10 -0,42 -0,16 -0,10 -0,14 15,1% -0,1% 

24 månader 1,18 -0,04 0,36 -0,10 -0,47 -0,07 0,09 -0,26 16,0% 5,8% 

25 månader 1,35 -0,12 0,43 -0,05 -0,43 0,01 0,34 -0,29 17,0% 10,0% 

26 månader 1,10 -0,16 0,58 -0,08 -0,53 0,05 0,41 -0,30 13,5% 5,3% 

27 månader 1,08 -0,0791 0,42 -0,02 -0,50 0,04 0,42 -0,32 14,6% 11,5% 

1-27 månader 0,96 -0,05 0,09 -0,08 -0,40 -0,02 0,53 -0,24 15,6% 7,9% 



Appendix E 
 
Extremvärden 
 
I samtliga undersökningar har vi ett extremvärde som blivit borttaget. TietoEnator förvärvade 
under år 2000 Entra. Följande värden antog förvävet. 
 

 Buddatum Premien 1 månad Sista mätpunkten 
Från 1 månad till 
sista mätpunkten 

TietoEnator 2000-05-15 40 % -0,23 3,37 4,68 
 

Noterbart är att själva budet las ungefär i samband med början på it-kraschen. Toppnoteringen 
före kraschen nåddes i början på år 2000. TietoEnator är ett bolag som tillhör it-branschen. Ett 
branschindex som var fyllt med många bolag som fått en hög värdering (under 98-99) och 
rasade snabbt. Även om premien kan betraktas som relativt hög så är det främst den slutgiltiga 
utvecklingen som har allt för stor påverkan på vårt resultat. Residualen för TietoEnator i de 
olika undersökningarna förvränger bilden av marknaden. Därför gjorde vi bedömningen att 
eliminera TietoEnator ur samtliga undersökningar. 
 
För den första samt den tredje frågeställningen är det endast TietoEnator som är borttaget. För 
den andra undersökningen är det dock även två andra extremvärden som även de rensats. Ett 
spridningsdiagram för frågeställning två endast korrigerat för TietoEnator presenteras nedan.    
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Här ser vi värdena med trendlinje. Två värden har markerats med X. Det är Lundin Mining 
och Addnode. Deras värden presenteras i tabellen nedan. 
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 Datum Utvecklingen Premien 
Lundin Mining 2005-01-21 1,54 -10,55% 

Addnode 2003-02-28 -0,85 175% 
 
Deras värden för såväl utvecklingen och premien är väldigt höga och passar alldeles utmärkt 
in på vår hypotes. Kombinationen av en hög utveckling gentemot en låg premie och vice 
versa som gör att de har allt för stor påverkan undersökningen. Noterbart är att regressionen 
med dessa värden (TietoEnator borttaget) ger ett signifikant resultat. Vår hypotes och syfte är 
att förklara ett beteende på markanden med hjälp av att undersöka ett urval. När vi tar bort 
även dessa två värden försvinner all signifikans. Därför gjorde vi bedömningen att rensa 
samtliga tre värden.    

Coefficientsa

,357 ,136 2,623 ,017

-,728 ,296 -,491 -2,459 ,024

(Constant)

Premien

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Utvecklingena. 

 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,491(a) ,241 ,202 ,48403 

a  Predictors: (Constant), Premien 
 

 
 

 
 
 


