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reaktion på företagsförvärv beroende på om förvärvet är 
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Syftet med studien är därmed att bidra med kunskap om hur marknadens 
reaktion påverkas av om företagsförvärv offentliggörs inom respektive utom 
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Abstract 

Previous research on the stock market’s reaction to acquisitions announced 
within merger waves shows contradictory results. In previous research, 
there is also a disagreement regarding the market's reaction to acquisitions 
depending on whether the acquisition is a cross-border or domestic 
acquisition. Few previous studies have examined the effects of merger 
waves and cross-border acquisitions in a combination. The purpose of this 
study is therefore to contribute knowledge about how the market’s reaction 
is affected by whether the acquisition is announced within or outside a 
merger wave, as well as depending on whether it is a domestic or cross-
border acquisition. To achieve the purpose of this study, a quantitative event 
study consisting of 154 acquisitions has been conducted. The acquisitions 
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the period of 2000 to 2021. Merger waves have been defined based on the 
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1. Inledning 
Inledningsvis introduceras uppsatsämnet i bakgrunden och problematiseringen. Avslutningsvis 

i kapitlet presenteras studiens syfte och forskningsfråga. 

1.1 Bakgrund 

Företagsförvärv är ett fenomen med central betydelse inom näringslivet. Händelsen av ett 

företagsförvärv omdanar förutsättningarna genomgripande för företagets aktieägare, 

företagsledning, anställda, konkurrenter, leverantörer och borgenärer (Sevenius, 2011). 

Företagsförvärv betyder att ett företag förvärvar hela eller delar av ett annat företags 

aktiekapital. Företaget som förvärvar benämns som det köpande företaget medan det uppköpta 

företaget benämns målföretag. Årligen genomförs det företagsförvärv i en omfattande storlek 

både till antal och värde (Sevenius, 2011).  

Globalt genomfördes det företagsförvärv för ett värde av 2835 miljarder USD år 2020 (The 

Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances, 2022). Mängden förvärv varierar mellan 

perioder och tenderar att öka i samband med ekonomiska expansioner. Perioder av hög 

förvärvsaktivitet kallas merger waves, och kommer i fortsättningen att benämnas som 

förvärvsvågor (Berk & DeMarzo, 2016). Trots mängden företagsförvärv har både teoretiker 

och praktiker svårt att avgöra om fördelarna med företagsförvärv överväger nackdelarna 

(Sevenius, 2011). Fördelarna med företagsförvärv motiveras enligt Berk och DeMarzo (2016) 

oftast av synergieffekter mellan det köpande företaget och målföretaget. Synergieffekter kan 

delas in i kostnadsminskande effekter och intäktsförbättrande effekter (Berk & DeMarzo, 

2016). Om integreringen av målföretaget är framgångsrikt kan företagsförvärv vara ett effektivt 

sätt att nå nya marknader, eller att uppnå högre lönsamhet. Om de förväntade synergieffekter 

däremot uteblir kan företagsförvärv bli en kostsam historia. Företagsförvärv är således behäftat 

av både möjligheter och risker (Sevenius, 2011). 

Internationella gränsöverskridande företagsförvärv tenderar att vara mer riskfyllda än inhemska 

företagsförvärv. Den förhöjda risken vid gränsöverskridande företagsförvärv beror på 

främmande reglering, kultur och affärsmiljö (Xu, 2017). Speloperatören LeoVegas genomförde 

år 2017 ett gränsöverskridande förvärv av Royal Panda för 60 miljoner euro. Vid 

förvärvstidpunkten var Storbritannien Royal Pandas huvudmarknad. Två år efter förvärvet 

meddelade LeoVegas att Royal Panda lämnar Storbritannien till följd av negativ lönsamhet. 
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Förvärvet av Royal Panda resulterade i nedskrivningar och omstruktureringskostnader för totalt 

16 miljoner euro, samt involvering i rättslig tvist om förvärvets köpeskilling (LeoVegas, 2020). 

LeoVegas förvärv av Royal Panda exemplifierar riskerna med företagsförvärv och i synnerhet 

riskerna med gränsöverskridande förvärv.   

1.2 Problematisering 

När informationen om ett företagsförvärv offentliggörs sker det en reaktion i det köpande 

företagets aktiekurs. Reaktionen i aktiekursen reflekterar investerarnas förväntningar på 

förvärvets framtida värdeskapande (Martynova & Renneboog, 2008). Avkastningen som 

uppstår vid annonsering av företagsförvärv kan därmed användas för att uppskatta om förvärvet 

är värdeskapande eller värdeförstörande (Andrade et al., 2001). 

I tidigare forskning finns en oenighet om varför förvärvsvågor uppstår och hur avkastningen 

skiljer sig mellan förvärv annonserade inom respektive utanför en förvärvsvåg. Harford (2005) 

argumenterar för en neoklassisk förklaring att förvärvsvågor drivs av exogena ekonomiska, 

teknologiska och regulatoriska chocker. Gugler et al. (2012) argumenterar däremot för att 

förvärvsvågor drivs av överoptimism på marknaden. Argumentationen av Gugler et al. (2012) 

går i linje med Rhodes-Kropf och Viswanathans (2004) beskrivning av att förvärvsvågor är 

positivt korrelerade med höga värderingar på aktiemarknaden. Enligt Shleifer och Vishny 

(2003) kan den positiva korrelationen förklaras av att företag använder övervärderade aktier 

som finansieringsmetod vid förvärv av företag med lägre värdering. Akbulut (2013) påvisar hur 

övervärderingar i samband med förvärvsvågor leder till underavkastning vid annonsering av 

företagsförvärv. Studien av Akbulut (2013) är baserad på data från amerikanska marknaden 

mellan åren 1993 och 2009.  

Alexandridis et al. (2017) kan dock till skillnad från Akbulut (2013) påvisa överavkastning vid 

annonsering av förvärv inom en förvärvsvåg. Studien av Alexandridis et al. (2017) är baserad 

på data från amerikanska marknaden mellan åren 1990 och 2015. Alexandridis et al. (2017) 

studerar hur avkastningen vid annonsering av förvärv skiljer sig mellan tiden före respektive 

efter finanskrisen år 2008. Det är under förvärvsvågen som inledes efter år 2009 och nådde sin 

toppnotering år 2015 som uppvisar överavkastning. Alexandridis et al. (2017) argumenterar för 

att överavkastningen delvis kan förklaras av effektivare bolagsstyrning efter finanskrisen år 

2008. Duchin och Schmidt (2013) och Hillier et al. (2020) finner i kontrast till studierna av 
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Akbulut (2013) och Alexandridis et al. (2017) ingen statistiskt säkerställd skillnad i avkastning 

mellan förvärv annonserade inom respektive utanför en förvärvsvåg.  

Forskning tyder på att det finns ett samband mellan förvärvsvågor och värderingarna på 

aktiemarknaden (Rhodes-Kropf & Viswanathan, 2004). Det finns även forskning som tyder på 

att aktiemarknadens värderingar kan påverka vilken typ av förvärv som genomförs. Erel et al. 

(2012) argumenterar för att värderingar på aktiemarknaden påverkar i valet mellan att 

genomföra inhemska eller gränsöverskridande förvärv. Enligt Erel et al. (2012) är det den 

relativa utvecklingen mellan länders aktiemarknader som påverkar. Det köpande företaget 

tenderar vara från landet vars aktiemarknad utvecklats relativt starkast medan målföretaget är 

från landet vars aktiemarknad utvecklats relativt svagare. Enligt Erel et al. (2012) kan således 

värderingsskillnader mellan marknader motivera gränsöverskridande förvärv, vilket kan 

relateras till argumentet av Shleifer och Vishny (2003) att förvärvsvågor kan drivas av 

felprissättningar på marknaden.  

Tidigare forskning om marknadens reaktion vid annonsering av gränsöverskridande förvärv 

visar på olika resultat. Francis et al. (2008) samt Hsu et al. (2021) påvisar att det köpande 

företaget kan erhålla positiv avkastning vid gränsöverskridande förvärv. Uddin och Boateng 

(2009) påvisar däremot att det köpande företaget inte erhåller någon positiv avkastning vid 

annonsering av gränsöverskridande förvärv. Boateng et al. (2019) finner att det kulturella 

avståndet mellan det köpande företaget och målföretaget påverkar avkastningen negativt vid 

annonseringen av gränsöverskridande förvärv. Vid jämförelse mellan gränsöverskridande 

förvärv och inhemska förvärv finner Mateev och Andonov (2016) att gränsöverskridande 

förvärv erhåller lägre avkastning än inhemska förvärv. Mateev och Andonovs (2016) resultat 

går i linje med Moeller och Schlingemanns (2005) resultat. Till skillnad från Mateev och 

Andonovs (2016) studie finner Campa och Hernando (2004) ingen systematisk skillnad i 

avkastning mellan gränsöverskridande och inhemska förvärv. Xu (2017) är en av få studier som 

undersökt hur gränsöverskridande förvärv påverkas av förvärvsvågor. Studien av Xu (2017) 

omfattar endast gränsöverskridande förvärv, vilket gör att det saknas ett perspektiv i tidigare 

forskning som inkluderar jämförelsen mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv vid 

förvärvsvågor.  

Sammanfattningsvis råder det oklarhet inom den befintliga forskningen angående marknadens 

reaktion vid förvärv annonserade inom respektive utom en förvärvsvåg, och med hänsyn till om 
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förvärvet är inhemskt eller gränsöverskridande. Oklarheten inom den befintliga forskningen 

medför ett behov av ytterligare studier. Majoriteten av tidigare studier är genomförda i USA 

eller Storbritannien, vilket gör det meningsfullt att studera den svenska marknaden där färre 

studier har genomförts. Motivet att studera en marknad där färre studier genomförts hänförs till 

argumentet av Erel et al. (2012) att den relativa utvecklingen mellan länders aktiemarknader 

kan påverka gränsöverskridande förvärv.  

1.3 Syfte 

Syftet är att bidra med kunskap om hur marknadens reaktion påverkas av om företagsförvärv 

offentliggörs inom respektive utom en förvärvsvåg, samt beroende på om förvärvet är inhemskt 

eller gränsöverskridande.  

1.4 Forskningsfråga 

Hur reagerar svenska aktiemarknaden på offentliggörande av företagsförvärv inom respektive 

utom en förvärvsvåg med hänsyn till om förvärvet är inhemskt eller gränsöverskridande? 
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2. Vetenskaplig metod 
I kapitlet redogörs det för studiens val av forskningsfilosofi, forskningsansats och 

forskningsmetod utifrån vad som lämpar studiens syfte och ändamål.   

2.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofier tenderar enligt Bryman & Bell (2017) att variera beroende på 

vetenskapliga ämnesområden och typ av studie. Olika ämnesområden präglas således utifrån 

olika forskningsparadigm. Positivism och interpretivism är de två mest framstående 

forskningsparadigmen (Bryman & Bell, 2017). Med hänsyn till studiens syfte och 

forskningsfråga är denna studie präglad av ett positivistiskt synsätt.  

Positivism undersöker den sociala verkligheten med hjälp av naturvetenskapliga 

forskningsmetoder. Användningen av naturvetenskapliga forskningsmetoder möjliggör att 

studera fenomen på ett objektivt sätt (Denscombe, 2018). Denna studie har i avsikt att studera 

aktiemarknadens reaktion på företagsförvärv genom ett objektivt tillvägagångsätt. För att 

möjliggöra objektivitet menar Denscombe (2018) att data lämpligtvis kan vara av kvantitativ 

karaktär. Denna studie har således använt sig av olika databaser för inhämtning av antal förvärv 

och andra relevanta transaktionsdetaljer. Enligt Saunders et al. (2019) lämpar sig det 

positivistiska synsättet för skapandet av hypoteser utifrån tidigare teorier. Denna studie kommer 

således utveckla hypoteser som har i syfte att besvara forskningsfrågan, vilket leder enligt Nehls 

(2021) till nya kunskaper som skapar förutsägelser. Med stöd från hypoteser eftersträvar denna 

studie att skapa förutsägelser kring hur aktiemarknaden reagerar på företagsförvärv. 

2.2 Forskningsansats  

Valet av forskningsansats beror enligt Saunders et al. (2019) främst på studiens syfte. Det finns 

två forskningsansatser i form av deduktiva och induktiva ansatser. Denna studie har valt en 

deduktiv forskningsansats eftersom studien utgår ifrån tidigare forskning som förklarar 

marknadsreaktioner vid offentliggörande av företagsförvärv.  

Vid tillämpning av deduktiva forskningsansatser skapas hypoteser med stöd utifrån tidigare 

forskning. Hypoteserna testas och slutligen jämförs med tidigare forskning (Saunders et al., 

2019). En deduktiv forskningsansats är därför bäst lämpad för denna studie, eftersom studien 

utifrån tidigare forskning formulerar hypoteser om hur aktiemarknaden reagerar vid 

offentliggörande av företagsförvärv. Resultaten i denna studie jämförs slutligen med tidigare 
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forskning i likhet med Saunders et al. (2019) beskrivning av en deduktiv ansats. Följaktligen 

menar Saunders et al. (2019) att studier med en deduktiv forskningsansats har i syfte att söka 

och förklara orsakssamband mellan olika variabler. Denna studie kommer därför undersöka 

orsakssambanden mellan förvärvsvågor, gränsöverskridande förvärv och marknadsreaktionen 

vid företagsförvärv. För att möjliggöra undersökningen av orsakssambanden samlar denna 

studie in kvantitativa data. Saunders et al. (2019) poängterar även vikten av generaliserbara 

resultat vid en deduktiv ansats. För att uppnå ett generaliserande resultat bör studier samla in 

tillräckligt stora urval av data. Denna studie har därför i enlighet med Saunders et al. (2019) 

eftersträvat att samla in tillräckligt med data för att möjliggöra generaliseringar.  

2.3 Forskningsmetod 

Val av forskningsfilosofi och forskningsansats har inverkan på forskningsmetodens karaktär. 

Enligt Saunders et al. (2019) tenderar kombinationen av en positivistisk forskningsfilosofi och 

deduktiv ansats lämpa sig för en kvantitativ forskningsmetod. Denna studie har en kvantitativ 

forskningsmetod eftersom studien präglas av ett positivistiskt synsätt med en deduktiv ansats. 

Ett ytterligare motiv till en kvantitativ forskningsmetod är att studier av marknadsreaktioner 

undersöks lämpligast via kvantitativa data. Studien kommer därmed samla in kvantitativa data 

för analys. Denscombe (2018) menar att stora datamängder ger upphov till bättre kvantitativa 

analyser som kan användas för att göra generaliserande slutsatser. Studien kommer baserat på 

Denscombes (2018) beskrivning eftersträva insamling av ett tillräckligt stort urval av data för 

att möjliggöra generaliseringar.  
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel beskrivs inledningsvis arbitrageteori och effektiva marknadshypotesen som 

redogör för marknadsreaktioner präglade av rationalitet. Därefter under avsnittet ekonomisk 

psykologi beskrivs det hur investerare kan uppvisa bristande rationalitet. Vidare i kapitlet 

presenteras tidigare forskning om förvärvsvågor och gränsöverskridande förvärv, vilket 

slutligen leder fram till studiens hypoteser och undersökningsmodell. 

3.1 Arbitrageteori 

Arbitrage syftar till aktiviteten att köpa och sälja tillgångar på olika marknader för att utnyttja 

prisskillnader. Tillgången köps på marknaden med det lägre priset för att därefter direkt säljas 

på marknaden med det högre priset. Situationer där utnyttjandet av prisskillnader leder till 

riskfria vinster benämns arbitragemöjligheter (Shleifer & Vishny, 1997). Utifrån argument om 

arbitragemöjligheter utvecklade Ross (1976) arbitrage pricing theory (APT). För att inte 

arbitragemöjligheter ska uppstå måste lagen om ett pris gälla, vilket innebär att tillgångar med 

samma risk och identiska kassaflöden har samma pris. Arbitragemöjligheter får inte heller 

uppstå till följd av riskfria arbitragevinster vid nollinvesteringar bestående av långa och korta 

positioner. Om det uppstår arbitragemöjligheter på en marknad finns det en bristfällig 

marknadseffektivitet (Maringer, 2004). 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen förklarar hur en effektiv marknad där arbitragemöjligheter är 

obefintliga reagerar på ny offentliggjord information (Fama, 1970). En marknad av rationella 

investerare där priset på tillgångar reflekterar all tillgänglig information benämns enligt Fama 

(1970) som en effektiv marknad.  

Enligt Fama (1970) finns det tre nivåer av marknadseffektivitet i form av svag effektivitet, semi-

stark effektivitet och stark effektivitet. Under en svag marknadseffektivitet är informationen om 

tillgångarnas historiska priser och volymer inkorporerat i priset. Eftersom historisk information 

antas vara inkorporerat i tillgångarnas pris menar Fama (1970) att tekniska analyser inte kan 

identifiera mönster för att generera överavkastning i en svag effektiv marknad. Vidare förklarar 

Fama (1970) att under en semi-stark marknadseffektivitet reflekteras tillgångarnas pris av 

historisk information och publik information. Varken teknisk eller fundamental analys kan 

därmed generera överavkastning under en semi-stark marknadseffektivitet. I en stark effektiv 
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marknad är all historisk-, publik- och insiderinformation inkorporerat i tillgångarnas pris, vilket 

innebär att inte ens insiderinformation kan generera överavkastning till skillnad från under en 

semi-stark marknadseffektivitet. Enligt Fama (1970) finns det inga avgörande motbevis mot 

hypotesen om svag- och semi-stark marknadseffektivitet, eftersom tillgångars pris tenderar att 

omedelbart korrigeras till en ny jämvikt vid offentliggörande av ny publik information. 

Fama et al. (1969) genomförde en studie för att undersöka marknadsreaktionen vid 

offentliggörande av ny publik information. Studien av Fama et al. (1969) undersökte hur 

aktiekurser reagerar när ett bolag annonserar en aktiesplit. Fama et al. (1969) kunde påvisa att 

ny offentliggjord information omedelbart inkorporerades i aktiekurserna efter annonseringen 

av aktiesplittar. Studien av Fama et al. (1969) visar att förändringar i aktiekurser drivs av ny 

information, vilket till exempel kan vara offentliggörande av företagsförvärv.  

 

Figur 3.1 

Prisförändring vid ny offentliggjord positiv information 

 

Kommentar: Marknadsreaktion till följd av ny information vid 𝑇0. Givet en effektiv marknad ska över- 

och underreaktioner inte förekomma. Baserad på Fama (1970). 

Figur 3.1 illustrerar hur aktiekurser under en effektiv marknad korrigeras till en ny stabil 

jämvikt vid offentliggörandet av ny positiv information. Enligt Malkiel (2003) uppkommer 

händelser av ny information per definition slumpmässigt, vilket innebär att aktiekurser följer 

vad som benämns en random walk. Innebörden av random walk är nära kopplad till den 
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effektiva marknadshypotesen, eftersom dagens information antas redan vara inkorporerad i 

dagens aktiekurser. Följaktligen menar Malkiel (2003) att framtida förändringar i aktiekurser 

endast kan bero på ännu okänd information, och kommer därmed vara oberoende av dagens 

prisrörelser. Eftersom okänd information inte kan förutspås kan investerare inte överavkasta 

marknaden, vilket gör att marknaden förblir effektiv (Malkiel, 2003). För att uppnå högre 

avkastning måste investerare ta högre risk, eftersom investeringsstrategier inte kan användas 

för att generera överavkastning (Titan, 2015). Malkiel (2003) beskriver hur cirka 80 % av aktivt 

förvaltade fonder i USA under perioden 1991–2001 underpresterade i relation till 

jämförelseindex. Andelen aktivt förvaltade fonder som underpresterade stödjer hypotesen om 

effektiva marknader. Dock påpekar Malkiel (2003) att det kan förekomma irrationella 

investerare, vilket innebär att prisfelsättningar kan förekomma på kort sikt.  

3.3 Ekonomisk psykologi 

Ekonomisk psykologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar hur psykologiska faktorer 

påverkar ekonomiska beslut. Kahneman och Tversky (1979) banade väg för forskningsfältet 

genom lanseringen av prospektteorin. Teorin lanserades som en kritik mot den förväntade 

nyttoteorin där människor antas fatta rationella beslut under risk (Kahneman & Tversky, 1979). 

Likt den förväntade nyttoteorin antar Fama (1970) att investerare är vinstmaximerande och 

rationella i sitt beslutsfattande. Prospektteorin av Kahneman och Tversky (1979) påvisar att 

människor ibland fattar irrationella beslut, vilket indirekt ifrågasätter antagandena i den 

effektiva marknadshypotesen.  

Enligt prospektteorin överskattas förekomsten av händelser med låg sannolikhet, vilket enligt 

Kahneman och Tversky (1979) kan förklara attraktiviteten i försäkringar och spel. Vidare 

framgår det av prospektteorin att förmögenhet värderas utifrån referenspunkter. Utfall större än 

referenspunkten betraktas som vinster medan utfall mindre än referenspunkten betraktas som 

förluster (Kahneman & Tversky, 1979). Om till exempel person A initialt har 1000 kr och 

person B har 500 kr kommer de båda personerna ha olika referenspunkter för sin förmögenhet. 

Ifall förmögenheterna förändras till att person A och person B har 750 kr vardera kommer de 

enligt den förväntade nyttoteorin vara lika nöjda. Enligt prospektteorin kommer däremot person 

B vara nöjdare än person A, eftersom person B erhållit en vinst på 250 kr medan A förlorat 250 

kr. Värderingen utifrån tidigare referenspunkter implicerar att ny information värderas i 

förhållande till tidigare information (Kahneman & Tversky, 1979). 
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Ekonomisk psykologi påvisar investerares begränsade förmåga att hantera ny information. 

Jiang och Zhu (2017) beskriver hur investerare tenderar att underreagera på kort sikt vid ny 

information, men överreagera på lång sikt. De Bondt och Thaler (1985) finner stöd för 

hypotesen att investerare överreagerar på oväntade och dramatiska nyheter. Enligt Barber och 

Odean (2008) är privata investerare är mer benägna att köpa aktier som nyligen kantats av 

uppmärksammade händelser. En annan begränsning i beslutsfattande är konfirmeringsbias, 

vilket innebär att investerare tolkar ny information på ett vis som bekräftar deras tidigare 

uppfattning (Rabin & Schrag, 1999). En ytterligare aspekt är hur tolkningen av ny information 

influeras av andra aktörers åsikter (Prechter, 2001). Påverkan från andra aktörers åsikter kan 

leda till flockbeteende där investerare ignorerar sina egna tolkningar av informationen 

(Bikhchandani et al., 1992). Flockbeteende kan förklaras av en tilltro till att andra aktörer 

besitter mer information och agerar rationellt (Banerjee, 1992).  

3.4 Förvärvsvågor 

Inom tidigare forskning råder det oenighet huruvida förvärv som offentliggörs inom 

förvärvsvågor leder till överavkastning eller underavkastning (Akbulut, 2013; Alexandridis et 

al., 2017). Gugler et al. (2012) kan påvisa att det finns ett positivt samband mellan 

förvärvsvågor och överoptimism på den finansiella marknaden. Överoptimism leder enligt 

Gugler et al. (2012) till övervärderade aktier vilket i sin tur är en bidragande faktor till varför 

förvärvsvågor uppstår. Sambandet mellan övervärderade aktier och förvärvsvågor kan förklaras 

av att de köpande företagen tenderar att förvärva lågt värderade bolag med övervärderade aktier 

som finansieringsmetod (Shleifer & Vishny, 2003). Utifrån Shleifer och Vishnys (2003) 

beskrivning kan Akbulut (2013) påvisa att övervärderade aktier som finansieringsmetod är en 

bidragande orsak till att förvärv inom förvärvsvågor genererar underavkastning. Akbulut (2013) 

mäter underavkastning i form av abnormal avkastning som är skillnaden mellan faktiskt 

avkastning och förväntad avkastning. Enligt Akbulut (2013) kan den negativa abnormala 

avkastningen vid förvärv inom förvärvsvågor bero på att aktiefinansierade förvärv signalerar 

att företagens aktier är övervärderade, vilket leder till korrektion av övervärderade aktierna på 

annonseringsdagen. Vidare tillägger Akbulut (2013) att negativ abnormal avkastning vid 

företagsförvärven kan indikera på att företag med övervärderade aktier som finansieringsmetod 

genomför värdeförstörande förvärv med lägre synergieffekter.  
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Alexandridis et al. (2017) kan till skillnad från Akbulut (2013) påvisa att positiv abnormal 

avkastning uppstår vid offentliggörande av förvärv inom förvärvsvågor. Alexandridis et al. 

(2017) inkluderar förvärv fram till år 2015 medan Akbulut (2013) endast undersöker förvärv 

fram till år 2009. Alexandridis et al. (2017) studie finner att bolagsstyrningen har förbättrats 

efter finanskrisen år 2008. Förbättringarna i bolagsstyrningen har resulterat i att företagens 

förmåga att ta strategiska investeringsbeslut förbättrats. Alexandridis et al. (2017) kan vidare 

påvisa att förvärv efter finanskrisen år 2008 i genomsnitt genererade positiv abnormal 

avkastning på 1,05 %, medan förvärv mellan åren 1990–2009 genererade en negativ abnormal 

avkastning på 1,08 %.  

Duchin och Schmidt (2013) genomförde en studie på den amerikanska marknaden mellan åren 

1980 och 2009. Studien av Duchin och Schmidt (2013) kan inte påvisa att det finns en statistiskt 

säkerställd skillnad i abnormal avkastning mellan förvärv offentliggjorda inom respektive utom 

förvärvsvågor. Däremot går resultatet i Duchin och Schmidt (2013) i linje med studien av 

Alexandridis et al. (2017). Resultatet visar att förvärv inom förvärvsvågor genererar högre 

abnormal avkastning än vid förvärv utom förvärvsvågor. Investerares bristande förmåga att 

identifiera riskerna med dåliga förvärv förklarar enligt Duchin och Schmidt (2013) studiens 

resultat. Studiens första hypotes kan därmed formuleras med stöd från Alexandridis et al. (2017) 

och Duchin och Schmidts (2013) resultat: 

H1: Marknadens reaktion är mer positiv vid förvärv inom förvärvsvågor än vid förvärv 

utom förvärvsvågor. 

  



Nilsson & Shaba 

12 

 

3.5 Gränsöverskridande förvärv  

Tidigare forskning påvisar olika resultat angående marknadens reaktion vid annonsering av 

gränsöverskridande förvärv. Francis et al. (2008) samt Hsu et al. (2021) konstaterar att det 

köpande företaget kan erhålla positiv abnormal avkastning vid gränsöverskridande förvärv. 

Studien av Francis et al. (2008) baseras på data från åren 1990 till 2003 där det köpande företag 

är från USA. Enligt Francis et al. (2008) erhåller förvärv av målföretag från länder med mindre 

integrerade kapitalmarknader högre abnormal avkastning än de från integrerade 

kapitalmarknader. Till skillnad från Francis et al. (2008) påvisar Uddin och Boateng (2009) 

däremot att det köpande företaget inte erhåller någon positiv abnormal avkastning. Studien av 

Uddin och Boateng baseras på data från åren 1994 till 2003 och det köpande företaget är från 

Storbritannien. Studierna av Uddin och Boateng (2009) och Francis et al. (2008) är genomförda 

under nästan samma tidsperiod, vilket gör att skillnaderna i resultat inte kan hänföras till 

periodspecifika orsaker.    

Vid jämförelse mellan gränsöverskridande och inhemska förvärv finner Campa och Hernando 

(2004) ingen systematisk skillnad i abnormal avkastning. Studien av Campa och Hernando 

(2004) baseras på förvärv genomförda inom den Europeiska unionen mellan åren 1998 och 

2000. Moeller och Schlingemann (2005) finner att amerikanska företag som genomför 

gränsöverskridande förvärv i genomsnitt erhåller 1 % lägre abnormal avkastning än de som 

genomför inhemska förvärv. Enligt Moeller och Schlingemann (2005) finns det ett positivt 

samband mellan det köpande företagets avkastning och aktieägarerättigheter i målföretagets 

land. Likt Moeller och Schlingemann (2005) konstaterar Mateev och Andonov (2016) att 

gränsöverskridande förvärv leder till lägre abnormal avkastning än inhemska förvärv. Studien 

av Mateev och Andonov (2016) är baserad på data från 38 europeiska länder under perioden 

2003–2010. Baserat på resultaten från Mateev och Andonov (2016) samt Moeller och 

Schlingemann (2005) formuleras studiens andra hypotes: 

H2: Marknadens reaktion är mindre positiv vid gränsöverskridande förvärv än vid inhemska 

förvärv. 
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3.5.1 Gränsöverskridande förvärv under förvärvsvåg 

Tidigare forskning beskriven i kapitel 3.5 indikerar att gränsöverskridande förvärv leder till 

lägre abnormal avkastning än inhemska förvärv. Under kapitel 3.4 indikerar tidigare forskning 

att företagsförvärv offentliggjorda inom förvärvsvågor erhåller högre abnormal avkastning än 

förvärv offentliggjorda utom förvärvsvågor. Gränsöverskridande förvärv och inhemska förvärv 

antas påverkas olika av förvärvsvågor. Antagandet baseras på följande beskrivningar av Xu 

(2017) och Gugler et al. (2012). Enligt Xu (2017) präglas gränsöverskridande förvärv av fler 

risker än inhemska förvärv. Ytterligare risker vid gränsöverskridande förvärv hänförs till 

främmande reglering, kultur och affärsmiljö. Xu (2017) beskriver hur skillnader i lagstiftning 

och redovisningsstandarder kan försvåra identifieringen av värdeskapande förvärv. Gugler et 

al. (2012) beskriver hur förvärvsvågor drivs av överoptimism. Optimismen under förvärvsvågor 

antas leda till mer riskbenägna investerare, vilket i sin tur leder till en förhållandevis mer positiv 

inställning till gränsöverskridande förvärv. Antagandena baserade på tidigare forskning 

resulterar i studiens tredje hypotes: 

H3: Effekten av förvärvsvågor på marknadens reaktion är mer positiv för 

gränsöverskridande förvärv än för inhemska förvärv.  
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3.6 Undersökningsmodell och hypoteser 

Denna undersökning utgår ifrån en semi-stark effektiv marknad vilket innebär att marknaden 

endast reagerar på ny offentliggjord information (Fama, 1970). Följaktligen antas 

företagsförvärv omedelbart inkorporeras i aktiekursen på annonseringsdagen. Nedanför i figur 

3.2 illustreras studiens undersökningsmodell. 

Figur 3.2 

Undersökningsmodell 

 

Kommentar: Bilden illustrerar studiens undersökningsmodell bestående av tre hypoteser. 

Företagsförvärv inom förvärvsvågor förväntas ha en påverkan på marknadens reaktion i 

enlighet med 𝑯𝟏. Marknaden förväntas också reagera på offentliggjorda gränsöverskridande 

förvärv enligt 𝑯𝟐. Denna studie avser att undersöka interaktionseffekten mellan 

gränsöverskridande förvärv och förvärvsvågor, vilket slutligen genererar 𝑯𝟑.  Baserat på 

tidigare forskning har följande tre hypoteser formulerats: 

H1: Marknadens reaktion är mer positiv vid förvärv inom förvärvsvågor än vid förvärv utom 

förvärvsvågor. 

H2: Marknadens reaktion är mindre positiv vid gränsöverskridande förvärv än vid inhemska 

förvärv. 

H3: Effekten av förvärvsvågor på marknadens reaktion är mer positiv för 

gränsöverskridande förvärv än för inhemska förvärv.  
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4. Empirisk metod 
Inledningsvis presenteras studiens datainsamling och urval. Därefter redogörs 

tillvägagångsättet för eventstudie, operationalisering och multipel regressionsanalys. 

Avslutningsvis presenteras studiens kvalitetsaspekter samt litteratursökning och källkritik. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen kan kategoriseras i fyra delar. Första delen avser inhämtning av data över 

totalt antal företagsvärv under perioden 2000–2021 för att identifiera förvärvsvågor (se 4.3 

Operationalisering). Totalt antal företagsförvärv hämtades via databasen Refinitiv Eikon. 

Andra delen av datainsamlingen avser inhämtning av data för förvärven som uppfyller studiens 

urvalskriterier. Data över exempelvis företagsförvärvens transaktionsbelopp, datum, 

målföretagets land hämtades via Refinitiv Eikon. Tredje delen avser insamling av data för 

studiens kontrollvariabler. På grund av bristfälliga data i Refinitiv Eikon hämtades data över 

kontrollvariablerna från Börsdata. Fjärde delen avser inhämtning av tidserier för index och 

företagens aktiekurser. Nedanför presenteras urvalskriterierna för studien. Urvalskriterierna 

resulterade i 154 företagsförvärv. 

 

• Det köpande företaget är noterade på den svenska aktiemarknaden. 

Studien har valt att studera den svenska aktiemarknaden eftersom majoriteten av 

tidigare studier främst har studerat den amerikanska eller brittiska aktiemarknaden.  

• Företagsförvärvet har genomförts under perioden 2000 – 2021.  

Se avsnitt 4.3 Operationalisering för motivering och detaljerat beskrivning.  

• Genomförd transaktion. 

Studien har endast studerat helt genomförda förvärv för att utesluta eventuella avbrutna 

förvärv.  

 

• 100% av målföretagets aktiver ska ha förvärvats. 

De köpande företagen ska ha samma ägarandel och ska ha full kontroll över 

målföretaget.  

• Det köpande företaget måste ha varit noterade på marknaden i minst ett år. 
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Se avsnitt 4.2 Eventstudie för motivering. 

• Transaktionsbelopp på minst 1mn USD. 

Likt tidigare studier som exempelvis Mateev och Andonov (2016) används ett minsta 

transaktionsbelopp för att filtrera bort förvärv av obetydlig storlek. 

• Tidsserier ska vara tillgängliga 

Tillgängliga tidsserier är en förutsättning för att undersöka marknadens reaktion. 

Konsekvenserna av urvalskriteriet diskuteras under avsnitt 4.5 Kvalitetsaspekter. 

4.2 Eventstudie 

En eventstudie har tillämpats för att undersöka marknadens reaktion vid offentliggörandet av 

företagsförvärven. Syftet med en eventstudie är att undersöka huruvida det uppstår abnormal 

avkastning vid ett specifikt event. Ett specifikt event kan till exempel vara vid offentliggörandet 

av företagsförvärv (Peterson, 1989). Binder (1998) beskriver hur eventstudie har blivit 

standardmetoden för att mäta marknadens reaktion vid olika event. En förutsättning för 

eventstudie är antagandet om en semi-stark marknadseffektivitet i enlighet med den effektiva 

marknadshypotesen (Fama, 1970). Givet en semi-stark marknadseffektivitet kommer effekten 

av ett företagsförvärv omedelbart att reflekteras i aktiekursen (MacKinlay, 1997). Reaktionen i 

aktiekursen mäts genom abnormal avkastning, vilket är skillnaden mellan aktiens faktiska 

avkastning och dess förväntade avkastning (MacKinlay, 1997). Beräkningen av abnormal 

avkastning syftar till att särskilja effekten av det företagsspecifika eventet från 

marknadsspecifika event (Benninga, 2014).  

Första steget i en eventstudie är att definiera eventdagen, eventfönstret och estimeringsfönstret 

(MacKinlay, 1997). Eventdagen benämnd T är dagen när företagsförvärvet offentliggörs. 

Eventfönstret utgörs av ett förutbestämt antal handelsdagar före och efter eventdagen. Enligt 

Benninga (2014) är det normalt att eventfönstret är tre, fem eller tio handelsdagar med 

eventdagen centrerad i mitten av perioden. Denna studie utgår från ett fem dagar långt 

eventfönster med start T-2 och slut T+2. Enligt MacKinlay (1997) är dagarna före eventdagen 

av intresse för att identifiera ifall information läckt till marknaden. Dagarna efter eventdagen är 

av intresse ifall marknaden är långsam till att inkorporera den nya informationen i aktiekursen 

(Peterson, 1989). Ett fem dagar långt eventfönster motiveras utifrån att ett för kort eventfönster 
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riskerar missa delar av marknadens reaktion, medan ett för långt eventfönster riskerar att fånga 

effekter från andra event.  

Figur 4.1 

Estimeringsfönster och eventfönster 

 

Estimeringsfönstret används för att estimera aktiens beteende under normala omständigheter 

(Benninga, 2014). Studien kommer utgå från ett 252 handelsdagar långt estimeringsfönster. 

Längden på estimeringsfönstret motiveras utifrån beskrivningen av Benninga (2014) att den 

vanliga längden är ett år i form av 252 handelsdagar. Ett för kort estimeringsfönster kan leda 

till felaktig estimering av aktiens normala beteende, eftersom det normala beteendet baseras på 

för lite data. Ett för långt estimeringsfönster kan riskera att avspegla ett historiskt beteende som 

har förändrats (Benninga, 2014). Estimeringsfönstret är separerat från eventfönstret för att 

eventet inte ska påverka estimeringen av aktiens normala beteende (MacKinlay, 1997). Efter 

att estimeringsfönstret och eventfönstret är definierat kan aktiens förväntade avkastning 

beräknas.  

Förväntad avkastning kan beräknas genom olika metoder. Två av dessa metoder är Constant 

Mean Return Model och Market Model (MacKinlay, 1997). Constant Mean Return Model 

beräknar den förväntade avkastning utifrån ett genomsnitt att aktiens tidigare avkastning. 

Market Model relaterar aktiens avkastning till marknadsportföljens avkastning, vilket tar bort 

variationen i avkastning som förklaras av marknadsportföljens avkastning (MacKinlay, 1997). 

Market Model tillämpas med anledning av dess förmåga att korrigera för marknadsportföljens 

avkastning. Enligt MacKinlay (1997) representeras marknadsportföljen lämpligast av ett brett 

index, vilket för denna studie är OMX Stockholm PI (OMXSPI). Nedan presenteras formlerna 

för beräkning av förväntad avkastning.  
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 𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡
 

 

( 1 ) 

 

 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) =  Förväntad avkastning för aktie 𝑖 under handelsdagen 𝑡 

𝛼𝑖 =  Genomsnittlig avkastning för aktie 𝑖 som inte förklaras av marknadsportföljen    

𝛽𝑖 =  Systematisk risk för aktie 𝑖 (betavärde)  

𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡
=  Kontinuerlig dagsavkastning för OMXSPI under handelsdagen 𝑡 

 

 
𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡

=  ln (
𝑃𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡

𝑃𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡−1

) 

 

( 2 ) 

 

𝑃𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡
= OMXSPI stängningskurs handelsdagen 𝑡 

𝑃𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡−1
= OMXSPI stängningskurs handelsdagen 𝑡 − 1 

 

 
𝛽𝑖 =  

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼)
 

( 3 ) 

 

𝛽𝑖 =  Systematisk risk för aktie 𝑖 (betavärde) 

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼) =  Kovariansen mellan aktie 𝑖 och OMXSPIs avkastning  

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼) =  Variansen för OMXSPIs avkastning 

 

 𝛼𝑖 =  �̅�𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ( 4 ) 
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𝛼𝑖 =  Genomsnittlig avkastning för aktie 𝑖 som inte förklaras av marknadsportföljen    

�̅�𝑖 = Medelavkastning för aktie 𝑖  

𝑅𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  Medelavkastning för OMXSPI  

Innan den abnormala avkastningen kan beräknas måste aktiens faktiska avkastning beräknas. 

Kontinuerlig dagsavkastning används som mått på faktisk avkastning. En fördel i beräkningen 

av kontinuerlig avkastning är användningen av naturliga logaritmen, vilket bidrar till 

normalisering av avkastningen. Nedan presenteras formlerna för faktisk avkastning och 

abnormal avkastning.  

 
𝑅𝑖𝑡 = ln (

𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖(𝑡−1)
) 

( 5 ) 

 

𝑅𝑖𝑡 = Faktisk avkastning för aktie 𝑖 under handelsdagen 𝑡 

𝑃𝑖𝑡 =  Stängningskurs för aktie 𝑖 under handelsdagen 𝑡 

𝑃𝑖(𝑡−1) = Stängningskurs för aktie 𝑖 under handelsdagen 𝑡 − 1 

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡) ( 6 ) 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = Abnormal avkastning för aktie 𝑖 under handelsdagen 𝑡 

𝑅𝑖𝑡 = Faktisk avkastning för aktie 𝑖 under handelsdagen 𝑡 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) =  Förväntad avkastning för aktie 𝑖 under handelsdagen 𝑡 

Nästa steg i eventstudien är att genomföra signifikanstest på den abnormala avkastningen. 

Signifikanstesten är av tvåsidig karaktär för att avgöra om 𝐴𝑅𝑖𝑡 är signifikant skilt från noll. 

Testmetoden som har tillämpats är T-test. Pallant (2020) beskriver hur T-test är ett parametriskt 

test som förutsätter att observationerna är normalfördelade. T-test beskrivs som en robust metod 

som är applicerbar även om observationerna inte är exakt normalfördelad (Körner & Wahlgren, 
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2015). 𝐴𝑅𝑖𝑡 kan anses approximativt normalfördelad vilket gör T-test till en lämplig metod. 

Signifikansnivån fem procent tillämpas vilket innebär att t𝑘𝑟𝑖𝑡= ± 1,96. Nedan presenteras 

beräkningen av t-värden. 

 
𝑡 =

𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑆𝑇𝐸𝑌𝑋
 

  ( 7 ) 

 

𝑆𝑇𝐸𝑌𝑋 = Standardfel för ett förutspått y-värde för respektive x-värde i regressionen 

 

𝑆𝑇𝐸𝑌𝑋 = √
1

(𝑛 − 2)
[∑(𝑦 − �̅�)2 −

[∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)]2

∑(𝑥 − �̅�)2
] 

( 8 ) 

 

 

Avslutande steget i eventstudien är att aggregera resultaten. MacKinlay (1997) beskriver hur 

den abnormala avkastningen behöver aggregeras för att generella slutsatser ska kunna dras. 

Vidare redogör MacKinlay (1997) att abnormal avkastning kan aggregeras över tid, samt över 

antalet företag. Med hänsyn till studiens forskningsfråga kommer aggregering över antalet 

företag tillämpas. Aggregeringen sker genom beräkning av företagens genomsnittliga 

abnormala avkastning för en given handelsdag (MacKinlay, 1997). Nedan presenteras formeln 

för Average Abnormal Return (AAR).    

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

 

( 9 ) 
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4.3 Operationalisering 

Operationalisering är centralt för deduktiva ansatser eftersom det möjliggör relevanta 

mätningar och kvantifieringar av omätbara teoretiska modeller (Saunders et al., 2019). 

Forskningsansatsen i denna studie är utformad utifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att 

operationalisering är av central betydelse för att göra begreppen i studiens forskningsfråga 

undersökningsbara (Bryman & Bell, 2017). Operationaliseringen leder fram till studiens 

beroende och oberoende variabler, samt studiens kontrollvariabler.  

Den beroende variabeln i denna studie är den abnormala avkastningen på eventdagen T0. 

Abnormal avkastning är den variabeln i undersökningen som antas fluktuera på grund av 

rörelser i undersökningens oberoende variabler (Denscombe, 2018). För att beräkna den 

abnormala avkastningen subtraheras den förväntade avkastningen från aktiernas faktiska 

avkastning (MacKinlay, 1997). Studiens forskningsfråga är hur svenska aktiemarknaden 

reagerar på offentliggörande av företagsförvärv inom respektive utanför en förvärvsvåg med 

hänsyn till om förvärvet är inhemskt eller gränsöverskridande. Den abnormala avkastningen 

vid T0  är därför en operationalisering av marknadens reaktion vid offentliggörande av 

företagsförvärv.  

De oberoende variablerna som behandlas i denna studie är gränsöverskridande förvärv och 

förvärvsvåg. Studiens oberoende variabler antas ha en effekt på den beroende variabeln 

(Denscombe, 2018). Variabeln gränsöverskridande förvärv syftar till huruvida förvärvet är 

gränsöverskridande eller inhemskt. Gränsöverskridande förvärv avser i denna studie när det 

köpande företaget är noterat på den svenska aktiemarknaden och målföretaget är utländskt.   

Variabeln förvärvsvåg avser huruvida företagsförvärven är offentliggjorda inom eller utom en 

förvärvsvåg. Förvärvsvågor identifieras genom att samla in data över relevanta transaktioner 

mellan 2000–2021, och därefter beräkna medelvärde och standardavvikelse. Den långa 

tidsperioden 2000–2021 motiveras utifrån att perioden ska innehålla betydande variationer i 

förvärvsaktivitet till följd av olika ekonomiska förhållanden. Vidare motiveras även 

tidsperioden av att studien eftersträvar att vara aktuell. Nedanför i figur 4.2 presenteras en 

översikt av förvärvsaktiviteten mellan åren 2000–2021.  
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Figur 4.2 

Antal förvärv mellan åren 2000–2021. 

 

Kommentar: Genomförda företagsförvärv av noterade företag på svenska aktiemarknaden mellan åren 

2000–2021.  

I figur 4.2 framgår det hur förvärvsaktiviteten bottnar år 2003 för att därefter succesivt öka och 

nå en toppnotering år 2007. Vidare går det att urskilja låg förvärvsaktivitet under åren 2009 och 

2014. Avslutningsvis går det att urskilja att år 2021 är året med högst förvärvsaktivitet under 

perioden 2000–2021. Nedanför i tabell 4.1 presenteras antalet förvärv för respektive år, samt 

en systematisk kategorisering av förvärvsaktivitet. 
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Tabell 4.1 

Identifiering av förvärvsvåg 

År  Antal förvärv 

2000 327 

2001 242 

2002 163^ 

2003 156^ 

2004 180^ 

2005 266 

2006 334 

2007 397* 

2008 268 

2009 184^ 

2010 310 

2011 236 

2012 226 

2013 185^ 

2014 177^ 

2015 228 

2016 305 

2017 314 

2018 324 

2019 323 

2020 353 

2021 508* 

Medelvärde = �̅� 273 

Standardavvikelse = 𝑺 65,95 

Inom förvärvsvåg > �̅� + 𝑺 359,95 

Utom förvärvsvåg < �̅� − 𝑺 186,05 
Kommentar: * = inom förvärvsvåg, ^ = utom förvärvsvåg 

I tabell 4.1 redogörs det att åren där antalet förvärv överstiger medelvärdet plus en 

standardavvikelse kategoriseras som inom förvärvsvåg, och åren där antalet förvärv understiger 

medelvärdet minus en standardavvikelse kategoriseras som utom förvärvsvåg. 

Kategoriseringen enligt tabell 4.1 utgör nedre gränser för vilka år som kan inkluderas i studien. 

Ur tabell 4.1 framgår det att år 2021 är året med högst förvärvsaktivitet, vilket därför blir 

studiens tolkning av inom en förvärvsvåg. Vidare framgår det av tabell 4.1 att år 2003 var året 

var med lägst förvärvsaktivitet. För att samla in tillräckligt med data har åren 2002, 2004, 2009 

och 2014 inkluderats tillsammans med år 2003 som studiens tolkning av utom en förvärvsvåg. 

Resterande åren som varken befinner sig inom eller utom en förvärvsvåg har exkluderats för att 

säkerställa en distinkt skild förvärvsaktivitet mellan de två skapade grupperna.  
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Kontrollvariabler inkluderas i studien med syfte att kontrollera att sambanden mellan studiens 

beroende och oberoende variabler inte påverkas av andra faktorer (Bryman & Bell, 2017). Fyra 

kontrollvariabler används för att kontrollera för skillnader mellan de köpande företagens 

storlek, värdering, lönsamhet och skuldsättning. Första aspekten storlek operationaliseras 

genom variabeln marknadsvärde. Marknadsvärde är värdet på företagets totala antal utestående 

aktier, vilket beräknas genom att multiplicera antalet utestående aktier med aktiekursen (Berk 

& DeMarzo, 2016). Kontrollering för skillnader i marknadsvärde görs baserat på beskrivningen 

av Moeller et al. (2004). Enligt Moeller et al. (2004) erhåller mindre företag högre abnormal 

avkastning än större företag vid offentliggörande av företagsförvärv. 

Andra aspekten värdering operationaliseras genom värderingsmultipeln P/B, vilket beräknas 

genom att dividera marknadsvärdet med det bokförda värdet på eget kapital (Berk & DeMarzo, 

2016). Tidigare studier som exempelvis Alexandridis et al. (2017) kontrollerar för skillnader i 

värderingen av det bokförda värdet på eget kapital. Värderingsskillnader är av intresse med 

hänsyn till det positiva sambandet mellan förvärvsvågor och värderingar (Rhodes-Kropf & 

Viswanathan, 2004). Tredje aspekten lönsamhet operationaliseras genom räntabilitet på totalt 

kapital (ROA), vilket tar hänsyn till skillnader i företagens lönsamhet oberoende av företagens 

skuldsättning. ROA beräknas genom resultat före skatt + finansiella kostnader dividerat med 

totalt kapital (Greve, 2016). Fjärde aspekten skuldsättning operationaliseras genom soliditet, 

vilket visar andelen eget kapital i relation till totalt kapital. Låg soliditet innebär att företagens 

tillgångar är till stor andel finansierade via skulder, medan hög soliditet innebär att stor andel 

av tillgångarna finansieras med eget kapital. Låg soliditet förknippas oftast med hög finansiell 

risk medan hög soliditet kan innebära låg finansiell risk (Greve, 2016). Tidigare studier som 

exempelvis Alexandridis et al. (2017) har kontrollerat för skillnader i skuldsättning. 

 

 

 

 



Nilsson & Shaba 

25 

 

4.4 Metod för multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys har tillämpats för att undersöka potentiella samband mellan 

abnormal avkastning, förvärvsvågor och gränsöverskridande förvärv. Syftet med multipel 

regressionsanalys är att analysera hur variationen i den beroende variabel kan förklaras av ett 

flertal förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2015). Den beroende variabeln i denna studie 

är den abnormala avkastningen på eventdagen T0 . De förklarande variablerna består av 

oberoende variabler och kontrollvariabler. Studiens båda oberoende variabler förvärvsvåg och 

gränsöverskridande förvärv är dikotoma kvalitativa variabler. För att använda kvalitativa 

variabler i regressionen skapas dummy-variabler (Körner & Wahlgren, 2015). Dummy-

variabelns värde vid förvärvsvåg kodas 1 medan värdet för utom förvärvsvåg kodas 0. Den 

andra oberoende variabeln kodas 1 vid gränsöverskridande förvärv och 0 vid inhemska förvärv. 

För att besvara hypotes 3 skapas en interaktionsvariabel mellan förvärvsvåg och 

gränsöverskridande förvärv, vilket görs genom att multiplicera variablerna med varandra. 

Interaktionsvariabeln får således värdet 1 vid gränsöverskridande förvärv under förvärvsvågor, 

och värdet 0 i alla andra situationer. Kontrollvariablerna används för att kontrollera att 

resultaten inte orsakas av något skensamband.  

För att testa studiens hypoteser studeras riktningen på betakoefficienterna i regressionen. 

Betakoefficienten anger förändringen i abnormal avkastning när den förklarande variabeln ökar 

en enhet. För att avgöra en förklarande variabels signifikans genomförs T-test där mothypotesen 

är att betakoefficienten är skild från noll (Körner & Wahlgren, 2015). Signifikansnivåerna 0,1 

procent, 1 procent, 5 procent och 10 procent tillämpas där motsvarande p-värde ska vara mindre 

än 0,001, 0,01, 0,05 respektive 0,1. Hypoteserna i studien testas på signifikansnivån fem 

procent. 

Hela regressionsmodellens förklaringsgrad mäts genom determinationskoeffecienten R2 . 

Determinationskoeffecienten anger hur stor andel av variationen i abnormal avkastning som 

förklaras av variationen i de förklarande variablerna. Signifikansen för hela 

regressionsmodellen testas med ett F-test (Körner & Wahlgren, 2015). Ett problem som kan 

leda till att regressionsmodellen inte blir signifikant är multikollinearitet. Orsaken till 

multikollinearitet är stark korrelation mellan de förklarande variablerna (Pallant, 2020). Inför 

regressionsanalysen studerades en korrelationsmatris över de förklarande variablerna för att 

identifiera risker för multikollinearitet. Vidare undersöktes Tolerance och Variance Inflation 

Factor (VIF) för att utesluta multikollinearitet. Tolerance mindre än 0,1 och VIF större än 10 
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indikerar multikollinearitet (Pallant, 2020). Ingen av variablerna i studiens regressionsmodeller 

har VIF-värden som indikerar multikollinearitet (se bilaga 1-5). 

4.5 Kvalitetsaspekter 

Denna kvantitativa studie har i syfte att undersöka marknadens reaktion vid annonsering av 

förvärv. Enligt Bryman & Bell (2017) finns det tre centrala kvalitetsaspekter inom kvantitativa 

studier. De tre kriterierna är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 

Reliabilitet berör enligt Bryman & Bell (2017) frågan om huruvida studiens mätningar är 

pålitliga eller inte. Opålitliga mätningar kan ge upphov till fluktuerande resultat och kan därmed 

sänka studiens reliabilitet. Relevanta transaktioner och finansiell information har hämtats från 

Refinitiv Eikon och Börsdata. Indexkurser har hämtats från NASDAQ OMX Nordic. 

Databaserna är oberoende och hämtar data från bolagens delårsrapporter och årsredovisningar. 

Eftersom samtliga data hämtats från betrodda källor kan objektivitet säkerställas vilket bidrar 

till hög reliabilitet (Saunders et al., 2019). Mindre felaktigheter kan dock inte uteslutas på grund 

av manuell hantering av omfattande data. För att reducera risken för felaktigheter från 

datahanteringen har stickprovskontroller genomförts. För att mätningarna ska vara pålitliga 

måste urvalet avspegla populationen (Bryman & Bell, 2017). Eventuella snedvridningar i form 

av survivorship bias kan inte uteslutas i denna studies urval (Brown et al., 1992). Denna studie 

har i enlighet med studiens urval (se 4.1 Datainsamling och urval) undersökt förvärv med 

tillgängliga tidsserier. Studien har inte tagit hänsyn till transaktioner utan tidsserier. Företag 

som saknar tidsserier kan bero på att företaget gått i konkurs eller köpts ut från aktiemarknaden. 

Replikerbarhet innebär att andra forskare ska kunna upprepa undersökningen i syfte att 

kontrollera resultatet (Bryman & Bell, 2017). Enligt Bryman & Bell (2017) bör resultatet inte 

variera i större utsträckning vid upprepad undersökning av studien. För att möjliggöra 

replikterbarhet beskriver denna studie i detalj tillvägagångsättet med studiens urval och 

beräkningar i syfte att möjliggöra replikerbarhet.  

Validitet har i syfte att bedöma om studiens resultat verkligen mäter begreppen som de avser 

att mäta samt om resultaten kan generaliseras till andra relevanta studier inom ämnesområdet 

(Saunders et al., 2019). Eftersom denna studie har i avsikt att undersöka marknadens reaktion 

vid offentliggörande av förvärv används abnormal avkastning som är ett erkänt mått för att mäta 

marknadsreaktioner (se 4.2 Eventstudie). Ovanstående mått kan anses ha hög validitet eftersom 
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måttet kontinuerligt tillämpats i tidigare studier som exempelvis i Alexandridis et al. (2017) och 

Akbulut (2013) studier. Den abnormala avkastningen är skillnaden mellan aktiens faktiska 

avkastning och den förväntade avkastning. Den förväntade avkastningen beräknas genom 

Market model som är det mest etablerade tillvägagångsättet (MacKinlay, 1997).  

4.6 Litteratursökning och källkritik 

Vetenskapliga artiklar har hämtats från väletablerade databaser och sökningsmotorer som 

ScienceDirect, JSTOR, HKR Summon och Google Scholar. De vetenskapliga artiklarna som 

använts i denna studie är ”peer-reviewed” och har hämtats från välrenommerade journaler. Det 

innebär att samtliga artiklar har genomgått en noggrann kritisk granskning av forskare och 

experter inom ämnesområdena (Saunders et al., 2019). Användningen av de granskade 

vetenskapliga artiklarna i denna studie ger därmed upphov till en hög akademisk standard. 

Utöver de vetenskapliga artiklarna har denna studie tillämpat välkända teorier som anses vara 

fundamentala inom studiens ämnesområde. Studiens teoretiska referensram bygger på till 

exempel den effektiva marknadshypotesen som tillämpats i tidigare forskning som i exempelvis 

Malkiel (2003) studie. Studiens teoretiska referensram anses därmed ha hög pålitlighet.  

Enligt Denscombe (2018) bör litteratursökningen vara systematisk och dokumenterad i 

referenssyfte. Denscombe (2018) beskriver hur nyckelord kan användas i sökprocessen. Denna 

studie har tillämpat nyckelord som exempelvis ”M&A”, ”Cross-border M&A”, ”Market 

reaction” och ”Merger waves” för att effektivisera sökprocessen vid insamlingen av 

vetenskapliga artiklar. De valda artiklarna i denna studie har vidare genomlästs och diskuterats 

aktivt av författarna, vilket har genomförts i syfte att motverka personliga feltolkningar. 

Ovanstående åtgärder anses således höja studiens akademiska standard.  

 

 

 



Nilsson & Shaba 

28 

 

5. Resultat och analys 
Inledningsvis redogör kapitlet för resultat och analys över samtliga förvärv. Därefter 

presenteras resultat och analys för förvärvsvågor respektive gränsöverskridande förvärv. 

Avslutningsvis presenteras avsnittet multipel regressionsanalys där studiens hypoteser testas. 

5.1 Resultat och analys över samtliga förvärv 

I tabell 5.1 presenteras en sammanställning över den abnormala avkastningen för samtliga 154 

förvärv. Tabellen visar fördelningen över antalet förvärv med signifikant abnormal avkastning. 

Den abnormala avkastningen har signifikanstestats med T-test. Vidare visar tabell 5.1 

fördelningen över antalet förvärv med positiv respektive negativ abnormal avkastning. 

Avslutningsvis presenterar tabellen den genomsnittliga abnormala avkastningen för respektive 

dag i eventfönstret.  

Tabell 5.1 

Abnormal avkastning för samtliga förvärv  

  Antal 

 förvärv 

Signifikanta 

förvärv 

Icke-signifikanta 

förvärv 

Förvärv med 

positiv AR 

Förvärv med 

negativ AR 

   AAR    

𝑻−𝟐 154    8     146 76 78   -0,021%   

𝑻−𝟏 154    4     150 75 79    0,025%   

𝑻𝟎 154    29     125 98 56    1,486%   

𝑻𝟏 154    20     134 92 62    0,619%   

𝑻𝟐 154    7     147        81        73   -0,119%   

Kommentar: AR = Abnormal avkastning. AAR = Average Abnormal Return 

Ur tabell 5.1 framgår det att den genomsnittliga abnormala avkastningen på eventdagen T0 var 

1,486 %. Att avkastningen är positiv på eventdagen när förvärven offentliggörs indikerar att 

marknaden i genomsnitt anser att förvärven som ingår i studien är värdeskapande. Med hänsyn 

till studiens urval att inkludera förvärv baserat på förvärvsaktivitet är urvalet inte representativt 

för alla marknadsförhållanden. Den bristande representativiteten medför att eventdagens 

positiva abnormala avkastning inte bör generaliseras till alla förvärv på den svenska 

aktiemarknaden.   
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Under semi-stark marknadseffektivitet bör det endast uppstå abnormal avkastning på 

eventdagen T0 (Fama, 1970). Ur tabell 5.1 framgår en genomsnittsnittlig abnormal avkastning 

på 0,619 % dagen efter offentliggörandet av förvärven. Den abnormala avkastningen på dagen 

T1  antyder att marknaden är långsam till att inkorporera informationen om förvärven i 

aktiekurserna (Peterson, 1989). Det finns två tänkbara förklaringar till marknadens långsamma 

reaktion. Första förklaringen är bristande marknadseffektivitet till följd av att investerare 

underreagerar på den nya informationen (Jiang & Zhu, 2017). Andra förklaringen kan vara att 

informationen om företagsförvärvet offentliggörs efter börsens stängningstid på eventdagen, 

och därmed blir T1  första handelsdagen när investerare kan handla på informationen. Den 

abnormala avkastningen dagarna förre eventdagen kan enligt MacKinlay (1997) avslöja om 

informationen om förvärvet läckt till marknaden. I tabell 5.1 framgår det att både T−2 och T−1 

har en genomsnittlig abnormal avkastning på mindre än 0,1 procentenheter. Den låga abnormala 

avkastningen förre eventdagen antyder att informationsläckaget är lågt på en aggregerad nivå. 

Ur tabell 5.1 framgår det att eventdagen är dagen med flest signifikanta förvärv. Noterbart är 

att 125 förvärv av totalt 154 förvärv inte har någon signifikant abnormal avkastning på 

eventdagen. Det finns två sannolika förklaringar till att majoriteten av förvärven inte är 

signifikanta. Första förklaringen är att storleken på förvärvet är av obetydlig ekonomisk storlek 

för det köpande företaget. Andra förklaringen är stark marknadseffektivitet där målföretagen 

förvärvas till fair value och inte ens insiderinformation om förvärvet kan generera abnormal 

avkastning (Fama, 1970). 

5.2 Resultat och analys över förvärvsvågor 

I tabell 5.2 visas resultatet fördelat på om förvärven offentliggjorts inom respektive utom en 

förvärvsvåg. I tabellen framgår det att 19,4 % av förvärven inom en förvärvsvåg hade 

signifikant abnormal avkastning på eventdagen, vilket kan jämföras med 18,0 % för förvärven 

utom en förvärvsvåg. Resultatet av andelen signifikanta förvärv antyder att skillnaden mellan 

inom förvärvsvåg och utom förvärvsvåg är låg eller obefintlig. Ur tabell 5.2 framgår det att 73,1 

% av förvärven inom en förvärvsvåg har positiv abnormal avkastning på eventdagen, vilket kan 

jämföras 49,2 % för förvärven utom en förvärvsvåg. Skillnaden i andelen positiva förvärv 

indikerar att förvärven inom en förvärvsvåg på bredd front tolkas mer positivt än förvärven 

utom en förvärvsvåg. Indikationen till att förvärv inom en förvärvsvåg tolkas mer positivt syns 

även i den genomsnittliga abnormala avkastningen. Förvärven inom en förvärvsvåg har en 
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genomsnittlig abnormal avkastning på 2,203 %, medan motsvarande är 0,393 % för förvärven 

utom en förvärvsvåg. 

Tabell 5.2 

Resultat inom respektive utom förvärvsvåg 

 Antal förvärv Signifikanta 

förvärv 

Förvärv med 

positiv AR 

AAR 

Inom förvärvsvåg 

% 

93 18  

(19,4 %) 

68 

(73,1 %) 

2,203 % 

Utom förvärvsvåg 

% 

61 11 

(18,0 %) 

30 

(49,2 %) 

0,393 % 

Kommentar: Tabellen avser abnormal avkastning på eventdagen T0. AR = Abnormal avkastning. AAR 

= Average Abnormal Return. 

Tidigare studier av Alexandridis et al. (2017) och Akbulut (2013) påvisar olika resultat för 

förvärv offentliggjorda inom förvärvsvågor. Alexandridis et al. (2017) finner att förvärv inom 

förvärvsvågor erhåller positiv abnormal avkastning. Däremot finner Akbulut (2013) att förvärv 

inom förvärvsvågor erhåller negativ abnormal avkastning. Resultatet i tabell 5.2 indikerar att 

denna studie går mer i linje med resultatet från Alexandridis et al. (2017) än resultatet från 

Akbulut (2013). Vidare presenteras två tänkbara förklaringar till att studiens resultat 

överensstämmer mer med Alexandridis et al. (2017). Första förklaringen är att Akbuluts (2013) 

studie särskiljer sig genom att definiera förvärvsvågor utifrån sambandet mellan 

övervärderingar och förvärvsvågor. Andra förklaringen är att denna studies tidsperiod 

överensstämmer till större del med tidsperioden i studien av Alexandridis et al. (2017). 

Förvärvsvågen som studeras i Alexandridis et al. (2017) är i likhet med förvärvsvågen i denna 

studie positionerad efter finanskrisen år 2008. Enligt Alexandridis et al. (2017) kan den positiva 

abnormala avkastningen delvis förklaras av bättre investeringsbeslut, vilket hänförs till en 

förbättrad bolagsstyrning efter finanskrisen år 2008. Med hänsyn till att studien av Alexandridis 

et al. (2017) är genomförd på den amerikanska marknaden är det inte säkert att förklaringen 

med förbättrad bolagsstyrning stämmer för den svenska marknaden. Förbättrad bolagsstyrning 

bör därför endast tolkas som en potentiell förklaringsfaktor för denna studies resultat. 



Nilsson & Shaba 

31 

 

5.3 Resultat och analys över gränsöverskridande förvärv 

I tabell 5.3 presenteras resultatet fördelat på gränsöverskridande respektive inhemska förvärv. 

I tabellen framgår det att 22,5 % av de gränsöverskridande förvärven hade signifikant abnormal 

avkastning på eventdagen, vilket kan jämföras med 11,5 % för de inhemska förvärven. 

Gränsöverskridande förvärven har således nästan en dubbelt så stor andel signifikanta förvärv 

i jämförelse med de inhemska förvärven. Resultatet indikerar att gränsöverskridande förvärv 

leder mer frekvent till kraftiga marknadsreaktioner vid offentliggörandet. Ur tabell 5.3 framgår 

det att andelen förvärv med positiv abnormal avkastning är något högre för inhemska förvärv 

(65,4 %) än gränsöverskridande förvärv (62,7 %). Inhemska förvärvs högre andel positiva 

förvärv återspeglas även i den genomsnittliga abnormala avkastningen för inhemska respektive 

gränsöverskridande förvärv. Inhemska förvärv har en genomsnittlig abnormal avkastning på 

1,713 %, medan gränsöverskridande förvärv har 1,370 %.   

Tabell 5.3 

Resultat vid gränsöverskridande respektive inhemska förvärv 

 Antal förvärv Signifikanta 

förvärv 

Förvärv med 

positiv AR 

AAR 

Gränsöverskridande 

förvärv 

% 

102 23 

(22,5 %) 

64 

(62,7 %) 

1,370 % 

Inhemska förvärv 

% 

52 6 

(11,5 %) 

34 

(65,4 %) 

1,713 % 

Kommentar: Tabellen avser abnormal avkastning på eventdagen T0. AR = Abnormal avkastning. AAR 

= Average Abnormal Return. 

Tidigare studier av Francis et al. (2008) och Uddin och Boateng (2009) påvisar olika resultat 

angående gränsöverskridande förvärvs abnormala avkastning. Francis et al. (2008) finner att 

gränsöverskridande förvärv erhåller positiv abnormal avkastning, medan Uddin och Boateng 

(2009) däremot finner att gränsöverskridande förvärv inte erhåller positiv abnormal avkastning. 

Resultatet i tabell 5.3 indikerar att denna studies resultat går mer i linje med resultatet i Francis 

et al. (2008) än resultatet i Uddin och Boateng (2009). Studierna av Francis et al. (2008) och 

Uddin och Boateng (2009) är genomförda på olika marknader men under nästan samma 



Nilsson & Shaba 

32 

 

tidsperiod. Föregående beskrivning antyder att skillnaden i resultat kan hänföras till 

marknadsspecifika orsaker, vilket indikerar att denna studies resultat kan förklaras av faktorer 

specifikt kopplade till den svenska aktiemarknaden. Vidare antyder tabell 5.3 ett liknande 

resultat som Moeller och Schlingemann (2005) samt Mateev och Andonov (2016). Moeller och 

Schlingemann (2005) finner att gränsöverskridande förvärv erhåller lägre abnormal än 

inhemska förvärv på den amerikanska marknaden, medan Mateev och Andonov (2016) finner 

motsvarande för den europeiska marknaden. Under kapitel 5.4 Multipel linjär regressionsanalys 

redogörs det för om marknadens mindre positiva reaktion vid gränsöverskridande förvärv är 

signifikant eller inte. 

5.4 Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys genomförs för avgöra om studiens hypoteser ska förkastas eller inte 

förkastas. Hypoteserna förkastas utifrån signifikansnivån fem procent. Vidare används 

regressionsanalysen för att identifiera andra eventuella samband mellan den abnormala 

avkastningen och studiens förklarande variabler. Nedanför i tabell 5.4 presenteras 

regressionsanalysens fem modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nilsson & Shaba 

33 

 

Tabell 5.4 

Multipel linjär regressionsanalys 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Förvärvsvåg   1,360¨ 

(0,746) 

1,340¨ 

(0,751) 

3,706** 

(1,278) 

Gränsöverskridande  -0,368 

(0,788) 

 -0,252 

(0,785) 

1,950 

(1,241) 

Våg x Gräns     -3,511* 

(1,241) 

Marknadsvärde -0,447* 

(0,186) 

-0,424* 

(0,193) 

-0,414* 

(0,186) 

-0,398* 

(0,192) 

-0,474* 

(0,193) 

P/B 0,316* 

(0,130) 

0,331* 

(0,135) 

0,260¨ 

(0,133) 

0,272* 

(0,138) 

0,299* 

(0,136) 

ROA 0,003 

(0,033) 

0,003 

(0,033) 

0,018 

(0,034) 

0,017 

(0,034) 

0,031 

(0,034) 

Soliditet 0,011 

(0,017) 

0,011 

(0,017) 

0,008 

(0,017) 

0,009 

(0,017) 

0,014 

(0,017) 

R2 (%) 7,6 % 7,7 % 9,6 % 9,6 % 12,7 % 

Högsta VIF 1,2 1,2 1,3 1,3 4,9 

F-värde 3,044 2,466 3,138 2,616 3,042 

P-värde (Sig.) 0,019* 0,035* 0,010** 0,019* 0,005** 

Antal observationer 154 154 154 154 154 

Kommentar: Regressionsmodeller med beroende variabeln abnormal avkastning T0. Tabellen visar 

ostandardiserade betakoefficienter. Värdena inom parenteserna visar Std. Error. Variabeln 

Marknadsvärde är logaritmerad. Våg x Gräns är en interaktionsvariabel mellan Förvärvsvåg och 

Gränsöverskridande. ***p ≤ 0,001, **p ≤ 0,01, *p ≤ 0,05, ¨p ≤ 0,1. 

Modell 1 i tabell 5.4 är en regressionsmodell bestående kontrollvariablerna marknadsvärde, 

P/B, ROA och soliditet. Av kontrollvariablerna har marknadsvärde och P/B signifikanta 

betakoefficienter med p-värden mindre än 0,05 (se bilaga 1). Negativa betakoefficienten för 
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marknadsvärde visar att större företag erhåller lägre abnormal avkastning, vilket går i linje med 

resultatet i Moeller et al. (2004). Betakoefficienten för P/B visar hur företag med högre 

värdering erhåller högre abnormal avkastning. R2  för modell 1 visar att kontrollvariablerna 

förklarar 7,6 % av variationen i abnormal avkastning. 

 

H1: Marknadens reaktion är mer positiv vid förvärv inom förvärvsvågor än vid förvärv 

utom förvärvsvågor. 

Modell 3 i tabell 5.4 visar hur den abnormala avkastningen påverkas när dummy-variabeln 

förvärvsvåg adderas till kontrollvariablerna. Variabeln förvärvsvåg visar effekten av att gå från 

utom en förvärvsvåg till inom en förvärvsvåg. Betakoefficienten för förvärvsvåg i modell 3 är 

1,360. Modell 4 i tabell 5.4 visar att betakoefficienten för förvärvsvåg ändras till 1,340 när 

regressionsmodellen kontrollerar för gränsöverskridande förvärv. Betakoefficienten 1,340 visar 

att förvärv inom förvärvsvågor erhåller 1,34 % högre abnormal avkastning än förvärv utom 

förvärvsvågor givet övriga variabler konstanta. P-värdet för betakoefficienten är större än 0,05, 

vilket medför att effekten av förvärvsvågor inte är signifikant (se bilaga 4). Följaktligen 

förkastas hypotes 1 eftersom det inte går att statistiskt påvisa att marknadens reaktion är mer 

positiv vid förvärv inom förvärvsvågor. Resultatet går linje med Duchin och Schmidt (2013) 

som också finner att förvärv inom förvärvsvågor har högre abnormal avkastning än förvärv 

utom förvärvsvågor, men att skillnaden inte är statistiskt säkerställd. 

 

H2: Marknadens reaktion är mindre positiv vid gränsöverskridande förvärv än vid inhemska 

förvärv. 

Modell 2 i tabell 5.4 visar hur den abnormala avkastningen påverkas när dummy-variabeln 

gränsöverskridande adderas till kontrollvariablerna. Variabeln gränsöverskridande anger 

effekten av att gå från ett inhemskt förvärv till ett gränsöverskridande förvärv. 

Betakoefficienten för gränsöverskridande i modell 2 är -0,368. Modell 4 i tabell 5.4 visar att 

betakoefficienten för gränsöverskridande ändras till -0,252 när regressionsmodellen 

kontrollerar för förvärvsvågor. Betakoefficienten -0,252 visar att gränsöverskridande förvärv 

erhåller 0,252 % lägre abnormal avkastning än inhemska förvärv givet övriga variabler 
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konstanta. Dock är p-värdet större än 0,05, vilket innebär att betakoefficienten inte är 

signifikant. Följaktligen förkastas hypotes 2 eftersom det inte går att statistiskt påvisa någon 

skillnad i marknadens reaktion mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv. Resultatet 

går i linje med Campa och Hernandos (2004) studie som inte heller finner någon signifikant 

skillnad mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv.  

 

H3: Effekten av förvärvsvågor på marknadens reaktion är mer positiv för 

gränsöverskridande förvärv än för inhemska förvärv.  

Modell 5 i tabell 5.4 används för att besvara hypotes 3. Interaktionsvariabeln Våg x Gräns anger 

hur gränsöverskridande förvärv modifierar effekten av förvärvsvågor på den abnormala 

avkastningen. Betakoefficienten för interaktionsvariabeln är -3,511. Betakoefficienten innebär 

att effekten av förvärvsvåg är cirka 3,5 procentenheter lägre för gränsöverskridande förvärv än 

för inhemska förvärv. P-värdet för betakoefficienten är mindre än 0,05, vilket innebär att 

skillnaden i effekten är signifikant (se bilaga 5). Således kan det konstateras att inhemska 

förvärv påverkas mer positivt av förvärvsvågor än gränsöverskridande förvärv. Resultatet går i 

motsatt riktning i förhållande till hypotes 3, vilket medför att hypotes 3 förkastas.    

Vid införandet av en interaktionsvariabel i modell 5 förändras innebörden av övriga variabler i 

modellen jämfört med de fyra tidigare regressionsmodellerna. Variabeln förvärvsvåg 

representerar nu endast effekten av förvärvsvåg för inhemska förvärv. Betakoefficienten för 

förvärvsvåg visar hur inhemska förvärv erhåller 3,706 % högre abnormal avkastning inom 

förvärvsvågor än utom förvärvsvågor. Resultatet är signifikant på signifikansnivån 1 procent.   
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6. Slutsats och diskussion  
Inledningsvis presenteras studiens slutsatser med svar på forskningsfrågan. Därefter förs en 

diskussion om studiens implikationer och bidrag. Avslutningsvis redogörs det för studiens 

begränsningar och förslag på framtida forskning. 

6.1 Slutsatser  

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur marknadens reaktion påverkas av om 

företagsförvärv offentliggörs inom respektive utom en förvärvsvåg, samt beroende på om 

förvärvet är inhemskt eller gränsöverskridande. Utifrån syftet formulerades forskningsfrågan: 

Hur reagerar svenska aktiemarknaden på offentliggörande av företagsförvärv inom respektive 

utom en förvärvsvåg med hänsyn till om förvärvet är inhemskt eller gränsöverskridande? För 

att besvara forskningsfrågan genomfördes en eventstudie utifrån ansatsen om en semi-stark 

marknadseffektivitet (Fama, 1970). Eventstudien bestod av 154 företagsförvärv genomförda 

mellan år 2000 och år 2021 där det köpande företaget är noterat på den svenska aktiemarknaden. 

Resultaten från eventstudien testades och analyserades med multipel regressionsanalys, vilket 

resulterade i slutsatserna nedan. 

Första slutsatsen berör hur marknadens reaktion på företagsförvärv påverkas av förvärvsvågor 

när studiens samtliga förvärv beaktas. Resultatet visar att det inte finns någon statistiskt 

säkerställd skillnad i marknadens reaktion mellan förvärv som offentliggörs inom respektive 

utom en förvärvsvåg. Andra slutsatsen berör hur marknadens reaktion påverkas beroende på 

om förvärven är gränsöverskridande eller inhemska. Studiens resultat kan inte på generell nivå 

påvisa skillnad i marknadens reaktion mellan gränsöverskridande förvärv och inhemska 

förvärv. Däremot finns det skillnader i hur gränsöverskridande förvärv och inhemska förvärv 

påverkas av förvärvsvågor. Studiens tredje slutsats är att inhemska förvärv erhåller en mer 

positiv marknadsreaktion vid förvärv inom förvärvsvågor än vid förvärv utom förvärvsvågor. 

Sammanfattningsvis är svaret på forskningsfrågan att förvärvsvågor på den svenska 

aktiemarknaden har en positiv effekt på marknadens reaktion vid offentliggörande av förvärv, 

men att effekten endast gäller för inhemska förvärv. Avslutningsvis kan det poängteras att 

studiens slutsatser bör tolkas som indikationer med hänsyn till studiens begränsningar som lyfts 

i kapitel 6.4.      
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6.2 Implikationer och bidrag 

Denna studies teoretiska bidrag kan delas upp i tre delar. Första delen är ett empiriskt bidrag 

till kunskapen om hur förvärvsvågor påverkar marknadens reaktion vid offentliggörande av 

företagsförvärv. Befintliga studier som Alexandridis et al. (2017) och Akbulut (2013) visar på 

motsägande resultat inom forskningsområdet. Denna studie är genomförd i en småskalig 

kontext och innehåller inga revolutionerande slutsatser, men trots det kan studien bidra som en 

liten pusselbit för att öka kunskapen inom forskningsområdet. Andra delen är ett empiriskt 

bidrag kopplat till marknadens reaktion vid gränsöverskridande respektive inhemska förvärv. 

Befintliga studier inom området som till exempel Campa och Hernando (2004) samt Moeller 

och Schlingemann (2005) visar på olika resultat, vilket gör att mer empiriskt material kan bidra 

till att identifiera skillnader i resultat som beror på tidsperiod och marknad. Det tredje teoretiska 

bidraget berör hur studien indikerat att förvärvsvågor påverkar marknadens reaktion olika 

beroende på om förvärvet är inhemskt eller gränsöverskridande. Skillnaden mellan inhemska 

och gränsöverskridande förvärv implicerar att framtida studier om förvärvsvågor bör beakta 

denna skillnad. Genom att ta hänsyn till gränsöverskridande förvärv möjliggörs en ökad 

förståelse för fenomenet förvärvsvågor generellt.    

Denna studies praktiska och samhälleliga implikationer berör främst aktörer inom det svenska 

näringslivet. Skillnaden i marknadens reaktion mellan inhemska förvärv offentliggjorda inom 

respektive utom en förvärvsvåg kan påverka företagsledningars investeringsbeslut. Den mer 

positiva marknadsreaktionen inom förvärvsvågor kan medföra att företagsledningar föredrar att 

genomföra inhemska förvärv under förvärvsvågor. Om det är önskvärt att företagsledningar 

genomför fler inhemska förvärv under förvärvsvågor beror på förvärvens långsiktiga 

värdeskapande. Förvärvens långsiktiga värdeskapande går att relatera till frågan huruvida 

förvärvsvågor drivs av överoptimistiska investerare eller av exogena realekonomiska chocker 

(Gugler et al., 2012; Harford, 2005) 

 

6.3 Begränsningar och förslag på framtida forskning   

Studien innehar ett flertal begränsningar som bör beaktas. En första begränsning gäller studiens 

urval. Av praktiska skäl har studien haft urvalskriteriet att tidsserier ska vara tillgängliga för det 

köpande företaget. På grund av det nämnda urvalskriteriet går det inte att utesluta risken för ett 

snedvridet urval. En andra begränsning gällande studiens urval är att företagsförvärven som 
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definieras som inom en förvärvsvåg enbart innehåller förvärv genomförda under år 2021. Det 

går därför inte att utesluta att resultatet påverkats av faktorer som är specifika för år 2021. En 

tredje begränsning är att studien inte kontrollerat för andra kurspåverkande händelser som kan 

inträffat under eventfönstret och därmed påverkad den abnormala avkastningen. Utifrån 

antagandet om att dessa kurspåverkande händelser sker slumpmässigt bör dock resultatet på 

aggregerad nivå påverkats modest. Genom att ta hänsyn till ovanstående begränsningar skulle 

en liknande framtida studie kunna validera denna studies resultat, vilket hade bidragit till en 

ökad generaliserbarhet.   

Vidare förslag på framtida forskning är att studera de bakomliggande faktorerna till att 

gränsöverskridande förvärv inte påverkas av förvärvsvågor i samma utsträckning som 

inhemska förvärv. En början på det ovanstående förslaget är att undersöka om fenomenet finns 

på fler marknader än den svenska. Ett ytterligare forskningsförslag är att undersöka vilken 

påverkan förvärvsaktiviteten i målföretagets land har på marknadens reaktion. Förslaget baseras 

på att studien visar att inhemska förvärv påverkas av förvärvsvågor som definieras utifrån det 

egna landets förvärvsaktivitet.   
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