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Syfte: Uppsatsens syfte är att försöka utreda en eventuell relation mellan 

mål- och uppköpsföretagets q-värden och aktieägarnas avkastning 

i samband med ett företagsförvärv, samt vilken relation som ska-

par störst aktieägaravkastning.  

 

Teori: Teorin kring Tobins q samt teorier kring aktieägarnas avkastning i 

samband med företagsförvärv och faktorer som påverkar denna ut-

gör grund för uppsatsen. Henri Servaes artikel om företagsförvärv 

och Tobins q på den amerikanska marknaden fungerar som refe-

rensstudie.  

 

Metod: En kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning används 

i arbetet. Relationen mellan mål- och uppköpsföretagens q-värden 

och aktieägarnas avkastning analyseras med multipel regression.   

 

Slutsats: Målföretagets aktieägare är de stora vinnarna vid företagsförvärv. 

Kring uppköpsföretagets aktieägare är det svårare att dra några en-

tydiga slutsatser. Inga klara relationer mellan mål- och uppköpsfö-

retagens q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med fö-

retagsförvärv hittas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 
Title:  Företagsförvärv – En studie av Tobins q och aktieavkastning 

 

Seminar date: 5:th of June, 2008 

 

Subject/course: NEKK01, Bachelor thesis in economics 

  Financial economy 

  15 Swedish credits, 15 ECTS 

 

Author:  Martin Nilsson 

 

Advisor:  Erik Norrman 

 

Five keywords: Acquisitions, target, bidder, Tobin´s q, abnormal returns 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to try to analyze a possible relation-

ship between the target´s and bidder´s q ratios and the shareholders 

returns in connection with an acquisition, and which relationship 

that creates the biggest shareholder returns. 

 

Theory: The work is based on Tobin´s q theory and theories surrounding 

shareholder returns in connection with acquisitions. An article 

made by Henri Servaes about acquisitions and Tobin´s q on the 

American market is used as a frame of reference.   

 

Methodology: In order to fulfill the purpose a quantitative approach with testing 

of hypothesis is used. The relationship between the target´s and 

bidder´s q ratios and the shareholders returns is analyzed with mul-

tiple regression.  

 

Conclusion:  The target´s shareholders are the big winners in acquisitions. It is 

harder to draw any conclusions about bidder returns. No clear rela-

tionships between the target´s and bidder´s q ratios and the share-

holders returns in connection with an acquisition are found. 
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1  Inledning 
I detta inledande kapitalet introduceras ämnet för uppsatsen. En kort bakgrund ges vilken följs 

av problemdiskussion som mynnar ut i den frågeställning och det syfte som ligger till grund 

för arbetet. Kapitlet avslutas med en presentation av de avgränsningar som görs för studien 

samt några korta definitioner och en potentiell målgrupp för uppsatsen. 

 

 

 

1.1  Bakgrund 

 

Företagsförvärv är en viktig del av den moderna finansmarknaden och väcker ofta stort intres-

se hos många intressenter från väl insatta analytiker till den breda allmänheten. Ett företags-

uppköp berör många parter, inte bara de båda företagens aktieägare utan även de anställda, 

långivare, underleverantörer och samhället i stort där företagen verkar. Innebär uppköpet om-

lokalisering av någon av verksamheterna kan det leda till uppsägningar eller en minskad efter-

frågan gentemot leverantörer. Det omvända kan givetvis också ske om förvärvet medför en 

utvidgning och expansion av verksamheten.  

 

Förvärv representerar stora reallokeringar av resurser inom ekonomin, både inom och mellan 

branscher. Från företagets perspektiv innebär ett förvärv en extraordinär händelse, vilken kan 

leda till att ett företag fördubblar sin storlek inom några månader. Att mäta det värdeskapande 

(eller värdeförstörande) ett företagsuppköp för med sig samt hur detta värde fördelas mellan 

mål- och uppköpsföretaget är därför två centrala delar inom finans- och förvärvsforskning.
1
      

 

Det finns många olika motiv som kan ligga till grund för varför ett företag köper upp ett an-

nat, exempelvis effektivitetsrelaterade faktorer såsom skalekonomifördelar, försök att skapa 

marknadskraft genom t.ex. monopol eller oligopol samt disciplinära metoder som att t.ex. få 

bort en inkompetent företagsledning. Vidare finns mer chefsnära motiv som att bygga ett stör-

re företagsimperium och att diversifiera verksamheten för att sprida risker över flera markna-

der.
2
     

 

Teoretiskt ska ett företagsförvärv utvärderas och bedömas enligt samma kriterium som för 

                                                             
1 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal of 
Economic Perspectives vol. 15 no. 2 s. 103-120 
2 Ibid  
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andra investeringar, nämligen genom en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Eller 

som Rappaport skriver: 

 

”The basic objective of making acquisitions is identical to any other investment associated 

with a company´s overall strategy, namely, to add value.”
3
   

 

I praktiken och med alla de tänkbara motiv till ett företagsuppköp, varav de ovan nämnda bara 

är ett litet urval, är företagsförvärv svåra att utvärdera bara genom att diskontera framtida 

kassaflöden. Ofta är fördelarna från ett förvärv svåra att kvantifiera och mäta, t.ex. överlägsen 

ledningsförmåga eller unika tekniska kunskaper. Dessutom är ett förvärv ofta så komplext 

med asymmetrisk information mellan köpare och målföretag att det förstnämnda inte alltid vet 

exakt vad det köper.
4
 

 

Hittills i år har sex företagsförvärv skett på Stockholmsbörsen. Under 2000-talet har antalet 

förvärv per år varierat från sju upp till 22 stycken. En tydlig trend är att utländska aktörer i 

större och större omfattning köper upp noterade företag vid Stockholmsbörsen. Dessutom är 

det många icke-börsnoterade företag och andra finansiella aktörer som köper ut företag från 

börsen.
5
  

 

Forskningslitteraturen kring företagsförvärv är riklig. Motiv till förvärv och varför de uppstår 

är en del av denna litteratur,
6
 betalsätt är annan del

7
 och synergieffekter och den nya enhetens 

prestation är en tredje del.
8
 Det är den sistnämnda av dessa aspekter om värdeskapande av ett 

uppköp och detta värdes fördelning mellan mål- och uppköpsföretag som jag ämnar undersö-

ka. 

 

 

1.2  Problemformulering 

 

Långt ifrån alla förvärv skapar mervärde och ofta är det uppköpsföretagets aktieägare som 

drabbas hårdast. Målföretagets aktieägare tjänar å sin sida oftast på förvärvet p.g.a. den pre-

mie uppköpsföretaget måste betala för att övertyga aktieägarna om att sälja sina aktier.
9
   

                                                             
3 Rappaport, A., (1998) ”Creating Shareholder Value” New York: Free Press s. 138 
4 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
5 http://www.omxnordicexchange.com/nyheterochstatistik/corporateactions/CorporateactionsStockholm/ 
6 Se t.ex. Mitchell och Mulherin (1996), Andrade, Mitchell och Stafford (2001), samt Harford (1999) 
7 Se t.ex. Travlos (1987), samt Heron och Lie (2002) 
8
 Se t.ex. Bradley, Deasi och Kim (1987) samt Heron och Lie (2002) 

9 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
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Av intresse för alla aktieägare bör vara vilka uppköp som ger störst synergivinster, d.v.s. vil-

ket företag ska köpa ett annat för att skapa störst avkastning. Att klassificera företag kan göras 

på en mängd olika sätt, t.ex. efter bransch, efter geografiskt läge, efter marknadsvärdet eller 

efter book-to-market-kvoten. Servaes kategoriserar i sin artikel företag vilka varit del av ett 

förvärv, d.v.s. köpare och målföretag, efter deras q-värde. Q-värdet, vilket introducerades av 

Tobin, är kvoten mellan ett företags marknadsvärde och dess återanskaffningskostnad för sitt 

kapital.
10

   

 

Tobin undersökte relationen mellan q-värdet och investeringar och hävdade att en investering 

är lönsam med q-värde>1, d.v.s. värdet av den nya investeringen är större än kostnaden. Re-

sonemanget används parallellt för hela företag, där ett q-värde>1 (för ett företag) innebär att 

dess marknadsvärde är större än återanskaffningskostnaden, d.v.s. företaget kan investera till 

positivt nuvärde.
11

  

 

Både Servaes
12

 och Lang et al
13

, använder sig av Tobins q då de undersöker vinsterna vid 

uppköp respektive lyckade tender offers, d.v.s. direkt köperbjudande till aktieägarna utan att 

först gå via målföretagets ledning. Dessa båda artiklar studerar amerikanska företags q-värden 

och hur dessa relaterar till aktieägarnas avkastning. Författarna delar in sina urval i målföretag 

och uppköpsföretag med högt respektive lågt q-värde. Ett företag som har ett q-värde>1 klas-

sificeras som högt och ett företag med q-värde<1 klassificeras som lågt. Därefter undersöks 

vilket uppköp som genererar störst värde i termer av onormal aktieavkastning. Totalt finns det 

fyra olika scenarion; köpföretag med högt q-värde köper målföretag med högt q-värde, köpfö-

retag med högt q-värde köper målföretag med lågt q-värde, köpföretag med lågt q-värde kö-

per målföretag med lågt q-värde samt köpföretag med lågt q-värde köper målföretag med högt 

q-värde. Författarna tolkar Tobins q som ett mått på ledningens prestation och hur väl företa-

get fungerar. Ett högt q-värde tyder på bra ledning och ett väl presterande företag medan ett 

lågt värde tyder på motsatsen.  

 

Den studie Servaes gjort av den amerikanska marknaden kommer ligga som grund för den 

undersökningen jag kommer göra av företagsförvärv på Stockholmsbörsen. Att undersöka 

företagsuppköpen bland börsnoterad svenska företag är viktigt, både som utvärdering av gjor-

da förvärv men också för att för framtida förvärv kunna prognostisera vilket av de ovan 

nämnda fyra scenarierna som troligen kommer att generera störst avkastning till mål- och 

                                                             
10 Tobin James, (1969) ”A general equilibrium approach to monetary theory” Journal of Money, Credit and 
Banking vol. 1 no. 1 s. 15-29  
11 Lindenberg B. Eric, Ross A. Stephen (1981) ”Tobin´s q Ratio and Industrial Organization” Journal of Business 
vol. 54 no. 1 s. 1-32 
12 Servaes Henri (1991) ”Tobin´s Q and the Gains from Takeovers” Journal of Finance vol. LXVI no. 1 s. 409-419 
13

 Lang H.P. Larry, Stulz M. René, Walkling A. Ralph (1989) ”Managerial Performance, Tobin´s Q, and the Gains 
from Successful Tender Offers” Journal of Financial Economics 24 s. 137-154 
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köpföretagets aktieägare. Ovanstående problemdiskussion mynnar därmed ut i följande forsk-

ningsfråga:   

 

  Vilka q-värden för mål- och uppköpsföretag skapar störst avkastning för aktieägarna? 

 

 

1.3  Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att försöka utreda en eventuell relation mellan mål- och uppköpsföretagets 

q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med ett företagsförvärv, samt vilken relation 

som skapar störst aktieägaravkastning. 

 

 

1.4  Avgränsning 

 

Uppsatsens undersökningsperiod sträcker sig mellan 1988 och 2007. Detta får anses vara ett 

tillräckligt stort intervall för uppsatsens syfte, samtidigt som senare förvärv i undersöknings-

perioden bör vara intressantare att utgå ifrån vid prognostisering. Vidare avgränsas undersök-

ningen till företag noterade på Stockholmsbörsen, både vad gäller mål- och uppköpsföretag, 

under den nämnda perioden. Denna avgränsning görs då den finansiella information och kurs-

data, vilken krävs för att beräkna företagens q-värden och aktieavkastning, är svårtillgänglig 

längre tillbaka i tiden medan arbetet blir för omfattande om även utländska förvärvsföretag 

inkluderas. Av de företag som varit del av ett förvärv plockas banker och försäkringsbolag 

bort från urvalet då deras finansiella karakteristika skiljer sig från övriga företag.  

 

 

1.5  Målgrupp 

 

Uppsatsen vänder sig främst till studenter med intresse för finansiering. Även personer utan-

för den akademiska miljön med intresse för den svenska aktiemarknaden kan ha glädje av 

arbetet. Viss förkunskap i ekonometri och statistik krävs för att till fullo kunna ta del av upp-

satsen.   
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1.6  Definitioner 

 

Ett målföretag definieras i denna uppsats som ett börshandlat företag vilket blivit uppköpt och 

därefter avnoterat från Stockholmsbörsen. Ett uppköpsföretag är den andra parten i förvärvet, 

d.v.s. den som betalar målföretagets aktieägare för att ta kontroll över deras aktier. Vidare 

definieras ett företagsuppköp som en ekonomisk händelse där ett företag tar kontroll över ett 

annat genom att köpa upp detta företags aktier. Samgående och fusioner ingår med andra ord 

inte i studien.  
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2  Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som uppsatsen bygger på. Inledningsvis presenteras fyra 

olika kategorier av motiv till ett företagsförvärv. Därefter redogörs för Tobins q och teorin 

bakom denna kvot. Efter detta följer teori om aktieägarnas vinster i samband med företagsför-

värv och faktorer som kan påverka dessa vinsters storlek. Slutligen presenteras den artikel av 

Servaes vilken min uppsats har som referensram. 

 

 

 

2.1  Motiv till företagsförvärv 

 

Forskningen om uppköpstrender över det senaste decenniet är riklig medan frågan om varför 

förvärv uppstår, d.v.s. vilka motiv som ligger bakom beslutet, inte blivit lika väl utredd. Eko-

nomisk teori har dock lämnat många tänkbara orsaker till varför företagsuppköp uppstår. De 

flesta av dessa teorier har genom forskning visat sig förklara en del av företagsförvärven un-

der 1900-talet. Dessutom har vissa av motiven till uppköp varit mer relevanta under särskilda 

tidsperioder.
14

 Under 1960-talet var ett typiskt förvärvsmotiv att bygga ett konglomerat och 

diversifiera sin verksamhet. Under 1980-talet skiftade motiven, köparen hade numera ofta inte 

en långsiktig strategisk plan på hur målföretaget skulle integreras i verksamheten. Istället fo-

kuserade köparen på att kortsiktigt få ut så mycket pengar som möjligt ur målföretaget.
15

 För-

värv som instrument för marknadsdisciplin, genom att t.ex. lyfta bort en inkompetent ledning, 

blev också aktuella under 1980-talet. Medan dessa förvärv sågs som fientliga var de flesta av 

förvärven under 1990-talet vänliga, där aktieägarna lovades större vinster genom synergiför-

delar från ömsesidigt kompletterande verksamheter.
16

 1990-talet karakteriserades av avregle-

ring med nya marknader och ny teknologi, vilket var orsaken till förväntningarna på högre 

vinster till aktieägarna.
17

 Motiven till företagsförvärv kan delas in i fyra breda kategorier; sy-

nergi, förhandlingskraft, ledningsmotiv samt tredje parts motiv.
18

 

 

 

                                                             
14

 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal 
of Economic Perspectives vol. 15 no. 2 s. 103-120 
15 Sorensen E. Donald, (2000) “Characteristics of Merging Firms” Journal of Economics and Business vol. 52 iss. 5  
s. 423-433 
16 Ibid 
17 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers” Journal of 
Economic Perspectives, vol. 15 no. 2 s. 103-120 
18 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
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2.1.1  Synergi 

 

Den underliggande idén bakom synergieffekter är att summan av den kombinerade enhetens 

värde är större än summan av dess delar. Det ökade värdet kommer från förstärkningar av 

intäkter och/eller kostnadsbasen. Exempel på detta kan vara förmågan att dela leverantörsre-

surser eller produktionsanläggningar. Synergieffekter för företagen i ett förvärv definieras 

som:
19

  

 

NVAB = NVA + NVB + vinster, där 

 

NVA = företag A:s diskonterade kassaflöde 

NVB = företag B:s diskonterade kassaflöde 

NVAB = kombinerade enhetens diskonterade kassaflöde  

 

Under kategorin synergi sorteras förvärv där motivet är att nå skalfördelar, större storlek leder 

ofta till lägre enhetskostnad.
20

 Vidare kan genom en större enhet, skalfördelar nås inom mark-

nadsföring, administration, forsknings och utveckling samt inköp.
21

 En annan aspekt är den 

ökande globaliseringen, vilken sätter press på företag och företagsledningar att skära ner kost-

nader och fokusera sin verksamhet. Fler och fler företag använder samma valutor (främst euro 

och dollar), följer samma regelverk och söker kapital från investerare som mäter företagen 

efter samma finansiella nyckeltal. Detta leder till en ökad vilja till konsolidering och nyttjande 

av skalfördelar bland företag.
22

 

 

Ett andra motiv till företagsförvärv som ryms inom synergikategorin är de uppköp som syftar 

till att skapa marknadskraft, d.v.s. ge företaget möjlighet att påverka och bestämma priset på 

sina produkter, genom att t.ex. skapa ett monopol eller oligopol. Dock så har striktare anti-

trust lagar och ökad kontroll från myndigheter av konkurrenshämmande verksamhet gjort 

förvärv med marknadskraft som motiv svårare att genomföra.
23

    

 

Diversifiering med mål att ta sig in på nya marknader och sprida risker som motiv till förvärv 

ryms även de under synergikategorin. Diversifiering ger tillgång till nya kapitalmarknader och 

snabb tillgång till nya produkt- och konsumentmarknader.
24

 Den nya enhetens risk kan spridas 

                                                             
19

 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
20 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal 
of Economic Perspectives vol. 15 no. 2 s. 103-120 
21 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
22 Rossant John (1997) ”Why Merger Mania Is Rocking the Continent” Business Week iss. 3550 
23 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal 
of Economic Perspectives vol. 15 no. 2 s. 103-120 
24 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
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på fler marknader och risken minskas också genom målet att det diversifierade företaget ska 

vara mindre känsligt för affärscykeln.
25

  

 

Andra motiv vilka sorteras inom synergikategorin är internalisering av transaktioner, d.v.s. en 

vertikal integration av två företag vilka är i olika stadier av produktionskedjan, med fokus på 

kostnader för kommunikation, förhandling, övervakning och fullföljande av kontrakt. Vertikal 

integration reducerar osäkerhet och de kostnader denna osäkerhet för med sig. Vidare ryms 

även motiv med skattefördelar inom synergikategorin.
26

  

 

 

2.1.2  Förhandlingskraft 

 

Under denna kategori ryms motiv vilka grundas i att målföretaget kan köpas till ett pris under 

nuvärdet av företagets framtida kassaflöde, beräknat när det tagits över av den nya ledningen. 

Ett av dessa motiv behandlar en form av marknadsdisciplin, där köpföretaget anser sig kunna 

driva målföretagets verksamhet bättre än den nuvarande ledningen. En aspekt av detta är även 

det hot om uppköp som kan fungera som en kontrollmekanism för en företagsledning att följa 

aktieägarnas intresse.
27

   

 

Ett andra motiv under denna kategori är om målföretagets aktier är undervärderade på aktie-

marknaden. Målföretaget kan drivas på de mest effektiva sätt, men trots detta värderas lågt på 

aktiemarknaden p.g.a. bristande information till investerare med osäkerhet som följd. Ett upp-

köp av detta företag kan motiveras med att uppköpsföretaget har en bättre aktiemarknadsima-

ge och bättre relation med investerare. Uppköpsföretaget kan ha kunskap om målföretaget 

som allmänheten saknar och kan därför göra en mer rättvis värdering.
28

 

 

 

2.1.3  Ledningsmotiv 

 

Den tredje kategorin är företagsledningens motiv till företagsförvärv. Rationaliteten för dessa 

motiv är inte alltid i likhet med tidigare nämnda att maximera aktieägarvärdet utan kan utgö-

ras av personliga motiv hos ledningen. Här ryms motiv som viljan att bygga imperium med 

                                                             
25 Sorensen E. Donald, (2000) “Characteristics of Merging Firms” Journal of Economics and Business vol. 52 iss. 5  
s. 423-433 
26 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
27 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal 
of Economic Perspectives vol. 15 no. 2 s. 103-120 
28 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
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den medföljande status och makt detta innebär för uppköpsföretagets ledning. Ett större impe-

rium medför mer ansvar för ledningen och därmed oftast också högre löner.
29

  

 

Ett annat motiv till företagsuppköp som sorteras under denna kategori är hybris bland led-

ningen hos uppköpsföretaget. Hybris innebär att ledningen överskattar sin egen förmåga att 

leda målföretaget. Detta motiv kan förklara varför många förvärv sker efter att en bransch 

eller grupp företag haft några goda år och företagsledningarna därmed känner sig nöjda med 

sin prestation.
30

 

 

Företagets självständiga överlevnad ryms också inom denna kategori. Att växa genom förvärv 

kan vara del av en strategi av långsiktig överlevnad för företaget som en självständig enhet 

och detta mål är troligen viktigare för företagsledningen än för aktieägarna.
31

 Ledningar för 

potentiella målföretag kan föreställa sig att bästa sättet att undvika att bli uppköpt och eventu-

ellt avskedad, är att växa själv. Detta kan leda till att företagsförvärv blir en självförstärkande 

mekanism, ju mer uppköp inom en bransch ju mer sårbar känner sig företagsledningen och får 

därmed en ökad vilja till att själv köpa företag.
32

 

 

Slutligen så har en ledning vars företag har ett stort fritt kassaflöde motiv att köpa upp företag. 

Istället för att ge tillbaka pengarna till aktieägarna väljer företagsledningen att spendera dem 

på företagsförvärv.
33

 

 

 

2.1.4  Tredje parts motiv 

 

Den fjärde och sista kategorin av motiv till företagsförvärv, utgörs av de som påverkas av ett 

uppköp men som inte utgörs av mål- eller uppköpsföretaget. Rådgivare, revisorer och jurister 

tjänar alla på företagsförvärv då deras tjänster behövs under processen. Vidare kan leverantö-

rer och kunder stödja och uppmuntra företag till uppköp.
34

    

 

 

                                                             
29

 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
30 Morck Randall, Shleifer Andrei, Vishny W. Robert, (1990) “Do Managerial Objectives Drive Bad Acquisi-
tions?”, Journal of Finance, vol. 45 no. 1 s. 31-48 
31 Ibid 
32 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
33 Harford Jarrad, (1999) ”Corporate Cash Reserves and Acquisitions”, Journal of Finance, vol. LIV no. 6 s. 1969-
1997 
34 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
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2.2  Tobins Q 

 

Tobins q är, vilket redan nämndes i inledningskapitlet, kvoten mellan ett företags marknads-

värde och återanskaffningsvärdet för dess tillgångar. Q-värdet användes av Tobin för att pre-

diktera vilka investeringsbeslut ett företag skulle ta. En investering vars q-värde>1 skulle en-

ligt Tobin genomföras då värdet av det nya kapitalet skulle överstiga dess kostnad. Ett före-

tags q-värde säger något om aktieägarnas avkastningskrav då kvoten berättar hur finansiella 

marknader värderar företaget relativt återanskaffningskostnaden för företagets tillgångar. 

Tobins q kringgår den olösta frågan om hur aktieägarnas riskjusterade avkastningskrav ska 

estimeras genom att direkt titta på observerbara marknadspriser. Dessa marknadspriser inklu-

derar både investerares förväntningar på kassaflöden samt avkastningskravet investerarna 

använder till att diskontera detta förväntade kassaflöde. Tobins q definieras som;
35

  

 

Q =   

 

Q-teorin om investeringar säger med andra ord att ett företags investeringar borde stiga med 

dess q-värde. Denna teori kan också förklara varför vissa företag köper andra företag.
36

 

 

Tobins q spelar en viktig roll i många finansiella interaktioner. Inledningsvis fokuserade em-

piriska studier på att antingen förklara q-värdet
37

, eller använda q-värdet till att förklara inve-

steringar
38

. Efter detta har dock q-värdet använts till att förklara flertalet skilda företagsfeno-

men där investeringsmöjligheterna hålls konstant. Q-värdet har t.ex. använts i studier vilka 

undersökt effekten av lednings aktieinnehav och företagets värde
39

, storleken på företagets 

styrelse
40

, företagsdiversifiering
41

, utdelningsförändringar
42

, bestämningsfaktorer för företa-

gets kapitalstruktur
43

, samt företagsförvärv
44

. 

 

Lindenberg och Ross lägger i sin artikel fram ett tillvägagångssätt för att beräkna ett företags 

marknadsvärde samt återanskaffningsvärde för företagets tillgångar. Beräkningarna ställer 

                                                             
35

 http://www.economics.pomona.edu/GarySmith/tobinsq.html 2008-04-28 
36

 Jovanovic Boyan, Rousseau L. Peter, (2002) “The Q-theory of mergers”, The American Economic Review vol. 
92 iss. 2 s. 198-204 
37

 Se Lindenberg och Ross (1981) 
38 Se Hayashi (1982) samt Furstenberg (1977) 
39 Se Morck, Shleifer och Vishny (1988) samt McConnell och Servaes (1990)  
40 Se Yermack (1996) 
41 Se Berger och Ofek (1995) samt Rajan, Servaes och Zingales (2000) 
42 Se Lang och Litzenberg (1989) samt Denis, Denis och Sarin (1994) 
43

 Se Titman och Wessels (1988) 
44 Se Lang, Stulz och Walkling (1989) samt Servaes (1991) 
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stora krav på både marknads- och bokföringsdata. Lindenberg och Ross formel för att beräkna 

q definieras som;
45

 

 

Q = , där 

 

Pref = likvidationsvärdet av företagets preferensaktier 

Stam = priset på företagets stamaktier multiplicerat med antalet utestående aktier vid slutet av 

året 

Långsk = värdet av företagets långsiktiga skulder justerade för åldersstrukturen 

Kortsk = det bokförda värdet av företagets korta skulder 

Korttill = värdet av företagets omsättningstillgångar 

Tottill = det bokförda värdet av företagets totala tillgångar 

Bokakt = det bokförda värdet av företagets aktiekapital 

Infakt = företagets inflationsjusterade aktiekapital 

 

Ovanstående visar på att en beräkning av det teoretiskt riktiga q-värdet är en mycket komplex 

och svårhanterlig procedur. Mot bakgrund av detta i kombination med potentialen hos q-

värdet att hjälpa företag i många viktiga finansiella beslut har Chung och Pruitt i en artikel 

lagt fram en förenklad approximation av q-värdet, med mindre krav på inputdata. Det approx-

imerade q-värdet definieras som;
46

  

 

Q = , där 

 

Stam = priset på företagets stamaktier multiplicerat med antalet utestående aktier  

Pref = likvidationsvärdet av företagets preferensaktier 

Skulder = värdet av företagets korta skulder minus företagets omsättningstillgångar plus det 

bokförda värdet av företagets långsiktiga skulder 

Totala tillgångar = det bokförda värdet av företagets totala tillgångar 

 

Det approximerade q-värdet skiljer sig från Lindenberg och Ross q-värde genom att det im-

plicit antar att återanskaffningsvärdet för ett företags fabriker, utrustning och inventarier är 

lika med deras bokförda värden. Ytterligare en skillnad är sättet på vilket marknadsvärdet av 

företagets långsiktiga skulder beräknas. Som test på hur väl det approximerade q-värdet 

stämmer överens med det mer teoretiskt riktiga jämför Chung och Pruitt q-värden för ameri-

                                                             
45 Lindenberg B. Eric, Ross A. Stephen (1981) ”Tobin´s q Ratio and Industrial Organization” Journal of Business 
vol. 54 no. 1 s. 1-32 
46

 Chung H. Kee, Pruitt W. Stephen, (1994) “A Simple Approximation of Tobin´s Q” Financial Management 
vol.23 iss. 3 s. 70-75 
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kanska företag över en tioårsperiod (från 1978 till 1987). Resultatet författarna får från sin 

regression visar på att minst 96,6 procent av Lindenberg och Ross q-värde förklaras av det 

approximerade q-värdet. Denna höga korrelation visar på att det approximerade q-värdet sä-

kert kan användas när de nödvändiga data för att beräkna q-värdet enligt Lindenberg och Ross 

formel saknas.
 47

 Jag kommer i min undersökning beräkna företagens q-värden med den ap-

proximerade metoden p.g.a. brist på data för att kunna beräkna de mer teoretiskt riktiga vär-

dena.  

 

 

2.3  Aktieägarnas vinster från företagsförvärv och på-

verkande faktorer 

 

De vinster som kan uppstå för aktieägarna när ett företag köper ett annat benämns synergi-

vinster eller överavkastning. Jag definierar, i likhet med Bradley et al, de totala synergivins-

terna som summan av förändringen i förmögenhet hos målföretagets och uppköpsföretagets 

aktieägare:
48

 

 

∆∏ = ∆WM + ∆WU, där 

 

∆∏ = total synergivinst 

∆WM = förändring i förmögenhet hos målföretagets aktieägare 

∆WU = förändring i förmögenhet hos uppköpsföretagets aktieägare 

 

Det statistiskt mest beprövade bevis på om ett förvärv skapar värde för aktieägarna är tradi-

tionella eventstudier över tidsperioden kring förvärvet. Den genomsnittliga avvikande aktie-

marknadsreaktionen används som mått på det värdeskapande eller värdeförstörande uppköpet 

för med sig. På en effektiv kapitalmarknad ska aktiekursen snabbt anpassa sig efter ett upp-

köpsmeddelande och inkludera den förväntade värdeförändringen. Vidare ska hela värdeef-

fekten av förvärvet vara inkluderad i aktiekursen vid tidpunkten då osäkerheten försvinner, 

nämligen vid uppköpets fullbordande. Avvikelseavkastningen kring tillkännagivandet utgör 

med andra ord en värdering av de ekonomiska effekterna av ett förvärv.
49

 Enligt definitionen 

                                                             
47  Chung H. Kee, Pruitt W. Stephen, (1994) “A Simple Approximation of Tobin´s Q” Financial Management 
vol.23 iss. 3 s. 70-75 
48 Bradley Michael, Desai Anand, Kim E. Han, (1987) ”Synergistic gains from corporate acquisitions and their 
division between the stockholders of target and acquiring firms” Journal of Financial Economics 21 s. 3-40 
49

 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal 
of Economic Perspectives, vol. 15 no. 2 s. 103-120 
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ovan av total synergivinst vid ett företagsuppköp kan denna delas upp i vinster som tillfaller 

målföretagets respektive uppköpsföretagets aktieägare.   

 

 

2.3.1  Målföretags aktieägare 

 

Målföretagets aktieägare är de stora vinnarna vid företagsförvärv. Andrade et al undersöker i 

sin artikel överavkastningen i samband med företagsförvärv i USA över perioden 1973-1998. 

Författarna finner att den genomsnittliga överavkastningen för målföretagets aktieägare är 16 

procent under en tredagarsperiod kring tillkännagivandet av budet. Utökas detta fönster ökar 

överavkastningen till 24 procent. De 16 procents avkastning som tillfaller målföretagets aktie-

ägare under en tredagarsperiod kan jämföras med den genomsnittliga årliga avkastningen på 

12 procent för perioden. Den genomsnittliga avkastningen kring tillkännagivandet för målfö-

retagets aktieägare är relativt konstant över årtiondena, trots att varje årtionde kännetecknas 

av förvärvsaktivitet i olika branscher. Detta tyder på att förvärvspremien är relativt lika för 

olika typer av branscher och uppköp.
50

 Annan forskning visar på samma resultat att lyckade 

företagsuppköp medför en ökning av värdet på målföretagets aktiekapital.
51

  

 

 

2.3.2  Uppköpsföretagets aktieägare 

 

Värdeskapande för uppköpsföretagets aktieägare är inte lika tydligt. Den genomsnittliga av-

kastningen under tredagarsperioden kring tillkännagivandet i Andrade et al är -0,7 procent och 

över det längre tidsfönstret är avkastningen -3,8 procent. Dock är inga av dessa värden statis-

tiskt signifikanta. Det är med andra ord svårt att hävda att uppköpsföretagets aktieägare är 

förlorare i samband med ett förvärv, de är dock inga stora vinnare som målföretagets aktie-

ägare.
52

  

 

 

 

                                                             
50 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal 
of Economic Perspectives, vol. 15 no. 2 s. 103-120 
51 Se t.ex. Servaes (1991) samt Lang, Stulz och Walkling (1989) 
52

 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers”, Journal 
of Economic Perspectives, vol. 15 no. 2 s. 103-120 
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2.3.3  Total synergivinst 

 

Den totala överavkastningen, d.v.s. mål- och uppköpsföretagets vinster kombinerat, är i And-

rade et al för den korta tidsperioden kring tillkännagivandet tre procent, vilket är statistiskt 

signifikant. Över den längre tidsperioden är avkastningen 6,3 procent dock utan att vara statis-

tiskt säkerställt.
53

 Även Servaes finner i sin studie att de totala synergivinsterna är positiva 

och statistiskt signifikanta på 3,66 procent.
54

 Likaså finner Bradley et al en 7,4 procentig ök-

ning i den kombinerade förmögenheten hos mål- och uppköpsföretagets aktieägare
55

, medan 

Lang et al finner en genomsnittlig överavkastning på 4,03 procent i sin studie
56

.   

 

 

2.3.4  Betalsätt 

 

En faktor som kan bestämma aktieägarnas avkastning vid ett företagsförvärv är hur uppköps-

företaget betalar målföretagets aktieägare. Ett förvärv betalas vanligtvis antingen kontant, 

med aktier eller med en kombination av de båda. En fördel för köparen vid kontant betalning 

är att kontrollen över det egna företaget bibehålles. En annan fördel både för köparen och 

målföretaget med kontant betalning är ett mer säkert och exakt värde på själva betalningen. 

En betalning med aktier har fördelen för målföretagets aktieägare att de behåller ett intresse i 

den nya kombinerade enheten.
57

 

 

Aktiefinansierade förvärv kan ur uppköpsföretagets perspektiv ses som både ett företagsupp-

köp och en nyemission. I genomsnitt ger nyemissioner en negativ avkastning omkring 2 till 3 

procent kring tillkännagivandet. Teorin som kan förklara varför företagsledningen för upp-

köpsföretaget använder sig av aktiebetalning behandlar asymmetrisk information mellan led-

ningen och investerare. Anser ledningen att företaget är övervärderat på aktiemarknaden är 

det troligare att förvärvet finansieras med aktier. Ett förvärv där aktier används som betal-

ningsmedel ger en negativ avkastning för uppköpsföretaget aktieägare både över den korta 

och långa mätperioden. Avkastningen till målföretagets aktieägare är signifikant positiv både 

med aktie- respektive kontant betalning, men större vid kontant betalning. Den totala synergi-

                                                             
53

 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers” Journal of 
Economic Perspectives vol. 15 no. 2 s. 103-120 
54 Servaes Henri (1991) ”Tobin´s Q and the Gains from Takeovers” Journal of Finance vol. LXVI no. 1 s. 409-419 
55 Bradley Michael, Desai Anand, Kim E. Han, (1987) ”Synergistic gains from corporate acquisitions and their 
division between the stockholders of target and acquiring firms” Journal of Financial Economics 21 s. 3-40 
56 Lang H.P. Larry, Stulz M. René, Walkling A. Ralph, (1989) ”Managerial Performance, Tobin´s Q, and the Gains 
from Successful Tender Offers” Journal of Financial Economics 24 s. 137-154 
57 Arnold Glen, (2005) ”Corporate Financial Management” kap. 23 
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vinsten vid aktiefinansierade företagsförvärv är noll, medan den är signifikant positiv vid kon-

tant betalning.
 58

  

   

Heron och Lie finner i sin undersökning av 859 företagsförvärv mellan 1985 och 1997, att 

uppköpsföretag har negativ avkastning i samband med annonserandet av aktiefinansierade 

uppköp och normal avkastning vid kontant betalning. Vad gäller den totala kombinerade av-

kastningen för både mål- och uppköpsföretag, är denna positiv vid de båda betalsätten. Dock 

är de signifikant högre vid kontant betalning. Författarna drar slutsatsen att ett annonserande 

av ett förvärv finansierat med kontanter, rymmer mer fördelaktig information till marknaden 

än ett annonserande av ett aktiefinansierat uppköp.
59

 Travlos kommer fram till liknande resul-

tat och hävdar att dessa överensstämmer med signalhypotesen, d.v.s. att finansiera ett förvärv 

med aktier avslöjar att uppköpsföretaget är övervärderat.
60

 

 

 

2.3.5  Antal budgivare 

 

Antalet budgivare i uppköpsprocessen är en andra faktor som kan påverka aktieägarnas av-

kastning och dess fördelning mellan mål- och uppköpsföretag. Bradley et al finner i sin studie 

att konkurrens mellan budgivare ökar avkastningen till målföretagets aktieägare och minskar 

densamma för uppköpsföretagets. Konkurrensen minskar den genomsnittliga avkastningen till 

en nivå vilken signifikant inte skiljer sig från noll för uppköpsföretagets aktieägare. Dock 

finner författarna att konkurrens mellan budgivarna inte är ett nollsummespel utan totala sy-

nergivinster är större vid uppköp med många budgivare. Målföretaget får med andra ord stör-

re avkastning inte bara på bekostnad av uppköpsföretagets aktieägare utan även p.g.a. de stör-

re synergivinster som följer med ett uppköp med flera budgivare.
61

  

 

 

2.3.6  Fientligt vs vänligt 

 

En tredje faktor som kan bestämma hur stora aktieägarnas vinster blir samt hur de fördelas är 

om uppköpet klassificeras som fientligt respektive vänligt. Ett uppköpsbud som målföretagets 

                                                             
58

 Andrade Gregor, Mitchell Mark, Stafford Erik, (2001) ”New Evidence and Perspectives on Mergers” Journal of 
Economic Perspectives vol. 15 no. 2 s. 103-120 
59 Heron Randall, Lie Erik, (2002) ”Operating Performance and the Method of Payment in Takeovers” Journal of 
Financial and Quantitative Analysis vol. 37 iss. 1 s. 137-155 
60 Travlos G. Nickolaos, (1987) ”Corporate Takeover Bids, Methods of Payment, and Bidding Firms´ Stock Re-
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styrelse motsätter sig brukar klassificeras som fientligt. Om inte en fientlig reaktion fås, räk-

nas uppköpet som vänligt.
62

 Ett fientligt uppköp kan ses som ett disciplinerande agerande från 

uppköpsföretaget gentemot målföretagets ledning, ett företag som presterar dåligt löper med 

andra ord större risk för ett disciplinerande uppköp än ett företag som presterar väl. Ett annat 

sätt att klassificera ett fientligt eller disciplinerande uppköp är om målföretagets ledning blivit 

avsatt inom en period efter förvärvet.
63

    

 

Vid ett fientligt uppköp är det vanligtvis fler budgivare än vid ett vänligt då det ofta bara rör 

sig om en budgivare, vilken är ute efter de synergifördelar ett samgående mellan de båda före-

tagen kan föra med sig. Denna större konkurrens kan föra med sig en större premie till målfö-

retagets aktieägare och därmed större avkastning, medan uppköpsföretagets aktieägare får 

lägre avkastning.
64

 Vid ett fientligt uppköp är kontant betalning vanligare än vid ett vänligt då 

aktiebetalning dominerar. Detta kan med ledningen av ovanstående stycke om betalsätt för-

klara en del av varför ett fientligt uppköp medför större avkastning för målföretagets aktieäga-

re.
65

 Vidare kan ett fientligt uppköp reducera avkastningen för uppköpsföretagets aktieägare 

genom olika uppköpsskydd vilka gjort målföretaget mindre värdefullt.
66

 

 

 

2.3.7  Relativ storlek 

 

Relativ storlek mellan mål- och uppköpsföretaget är en fjärde faktor som kan påverka de tota-

la synergivinsterna och deras fördelning vid ett förvärv. Jarrell och Poulsen finner att uppköp 

där målföretaget är stort relativt uppköpsföretaget skapar störst värde. I takt med att målföre-

taget ökar i storlek relativt uppköpsföretaget, får förvärvsföretagets aktieägare en ökad av-

kastning på sina aktier.
67

 Ett aktiefinansierat förvärv i kombination med att målföretaget är 

stort jämfört med uppköpsföretaget kan t.o.m. leda till negativ avkastning för målföretags 

aktieägare.
68
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2.4  Servaes69 

 

Henri Servaes analyserar i sin artikel relationen mellan synergivinster och q-värden för mål- 

och köpföretag, för ett urval av 704 företagsförvärv mellan 1972 och 1987 i USA. Förutom 

data över lyckade uppköp för tidsperioden samlar författaren in balansräkningsdata och av-

kastningsdata för de aktuella företagens aktier. Balansräkningsdata behövs för att kunna be-

räkna Tobins q medan avkastningsdata för aktierna används för att estimera marknadsmodel-

len samt beräkna onormal avkastning (över- eller underavkastning) i samband med förvärvet. 

Q-värden beräknas efter Lindenberg och Ross formel, vilken beskrivits ovan. 

 

Från Wall Street Journal samlar Servaes in ytterligare information om de olika förvärven. 

Denna information används till att identifiera budens karakteristika och sammanhang, vilka 

kan påverka den onormala avkastningen. Informationen som samlas utgörs av; betalsätt, antal 

budgivare samt ledningens reaktion på budet hos målföretaget d.v.s. fientligt eller vänligt bud. 

De flesta uppköp i Servaes urval är vänliga (82 %), involverar en ensam budgivare (71 %) och 

kontanter är den dominerande betalformen (58 %). 

 

Författaren estimerar marknadsmodellparametrarna för mål- och köpföretag genom att beräk-

na kontinuerlig avkastning för en 200-dagarsperiod, vilken börjar 210 dagar före buddatumet. 

Onormal avkastning beräknas från dagen före budet till avnoteringsdagen. Total över- eller 

underavkastning beräknas som viktade genomsnittlig avkastningen för mål- och köpföretag. 

Respektive marknadsvärde används som vikter. Servaes kommer fram till ett resultat där av-

kastningen till målföretagets aktieägare är positiv och statistiskt signifikant, uppköpsföreta-

gets avkastning är negativ och total avkastning är positiv. Vidare tjänar målföretagen i Serva-

es urval när förvärvet klassificeras som fientlig medan köpföretagets aktieägare förlorar. Både 

mål- och uppköpsföretagets aktieägare får större avkastning när förvärvet betalas kontant. 

Avkastningen till målföretagets aktieägare ökar med flera budgivare medan avkastningen 

minskar för köpföretaget. 

 

I nästa steg i Servaes analys inkluderas q-värdena för mål- och köpföretagen i regressionsmo-

dellen. Företagen klassificeras i två grupper; höga och låga q. Q-värdet räknas som högt om 

det är större än ett eller större än branschgenomsnittet för det specifika företaget. Q-värdena 

beräknas för året innan buddagen. De två regressionsmodeller Servaes sätter upp, en utan och 

en med kontrollvariabler, ser ut som följer:    

 

(1) CAR = α + β1(målföretagets q dummy) + β2(uppköpsföretags q dummy) 
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(2) CAR = α + β1(målföretagets q dummy) + β2(uppköpsföretags q dummy) + β3(relativ stor-

lek) + β4(kontant betalning) + β5(flera budgivare) + β6(efter 1980) + β7(fientligt), där 

 

CAR = kumulativ onormal aktieavkastning från buddatumet till avnoteringsdatumet 

q dummy = dummyvariabel som är lika med 1 om företagets q-värde är större än 1 eller större 

än branschgenomsnittet för det specifika företaget, annars 0 

relativ storlek = logaritmen av kvoten mellan marknadsvärdet av det egna kapitalet för målfö-

retaget respektive köpföretaget, beräknat 11 dagar före buddatumet 

kontant betalning = dummyvariabel som är lika med 1 om kontant betalning, annars 0 

flera budgivare = dummyvariabel som är lika med 1 om flera budgivare, annars 0 

efter 1980 = dummyvariabel som är lika med 1 om uppköpet efter 1980, annars 0 

fientligt = dummyvariabel som är lika med 1 om fientligt uppköp, annars 0  

 

Resultatet från den första grundmodellen visar på att mindre värde kan skapas om ett välpres-

terande företag köps upp, då de totala vinsterna reduceras med 13 procent om målföretaget 

har ett högt q-värde. För köpföretag gäller att dess avkastning har ett positivt samband med 

uppköpsföretagets q-värde och ett negativt samband med målföretagets q-värde. Totala vins-

ter är störst när uppköpsföretaget har ett högt q-värde och målföretaget ett lågt. När kontroll-

variablerna inkluderas i modellen förstärks resultatet från grundmodellen. Dessutom visar den 

att målföretagets avkastning är 17 procent högre i genomsnitt vid ett uppköp med flera budgi-

vare. Övriga kontrollvariabler har även de förväntat samband och stämmer med teorin ovan 

om faktorer som påverkar aktieägarna avkastning vid ett företagsförvärv. (Se bilaga 1 för re-

sultatet från Servaes två regressionsmodeller.) 

 

De slutsatser som Servaes drar från sin undersökning är att de bästa företagsförvärven, i ter-

mer av värdeskapande, är de där ett företag med högt q-värde tar över ett företag med lågt q-

värde. Det motsatta gäller för de sämsta företagsförvärven – företag med lågt q-värde köper 

upp ett företag med högt q-värde. Om q-värdet tolkas som ett mått på ledningens prestation 

innebär detta bättre presterande företag också gör bättre förvärv och att mer värde kan skapas 

genom att ta över lågpresterande företag. Även den totala avkastningen är störst när målföre-

taget presterar dåligt och uppköpsföretaget presterar bra. Inkluderandet av kontrollvariablerna 

förstärker resultaten.  

  

   

 

 

 

  



24 
 

3  Metod 
I detta avsnitt redogörs för de metodologiska val som görs för att jag på bästa sätt ska kunna 

uppfylla uppsatsens syfte. Till en början presenteras det övergripande vetenskapliga angrepps-

sätt och den undersökningsmetod som arbetet utgår ifrån. Därefter redogörs för datainsam-

lings- respektive analysmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion kring käll- och metodkri-

tik.   

 

 

 

3.1  Undersökningsmetod och angreppssätt 

 

Uppsatsens syfte är att försöka utreda relationen mellan mål- och köpföretagets q-värden vid 

ett företagsförvärv och aktieägarnas avkastning i samband med uppköpet. För att på bästa sätt 

kunna uppfylla detta syfte kommer jag använda mig av ett deduktivt angreppssätt, d.v.s. ut-

ifrån de teorier som nämnts ovan försöka dra slutsatser om mitt undersökningsmaterial.
70

 Den 

kvantitativa undersökningsmetoden lämpar sig bäst för uppsatsens syfte. Detta innebär att 

data kommer att samlas in och kvantifieras för att sedan analyseras.
71

 Som tidigare nämnts 

kommer Servaes artikel ligga till grund även för min analys varför jag även kommer använda 

mig av en liknande metod som Servaes.  

 

 

3.2  Datainsamling 

 

För att kunna genomföra en analys av mål- och köpföretagens q-värden samt aktieägarnas 

avkastning i samband med förvärven, krävs dels balansräkningsdata för respektive företag 

dels aktiehistorik. Ett första steg blir att identifiera vilka företag som varit del av ett företags-

förvärv och varit noterade på Stockholmsbörsen mellan 1988 och 2007. Detta kommer att 

göras via OMX:s hemsida samt via tryckt information som OMX tillhandahåller. 

 

När mål- och uppköpsföretagen blivit identifierade kommer en gallring att göras där företag 

eller andra aktörer som varit del av ett förvärv men inte var noterade på Stockholmsbörsen vid 

förvärvets tidpunkt plockas bort. Exempel på detta kan vara utländska företag eller privatper-

soner som köper ut företag från börsen. 
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Kvarvarande företag kommer att utgöra studiens undersökningsmaterial. Balansräkningsdata 

som behövs för att kunna beräkna företagens q-värden kommer i första hand att hämtas från 

databasen Datastream. För de företag för vilka det inte finns någon information i denna data-

bas kommer årsredovisningar att tillgås. Årsredovisningarna kommer att beställas från univer-

sitetsbiblioteket. Aktiehistorik och företagens marknadsvärde kommer uteslutande hämtas 

från Thomson Datastream.  

 

Exakt buddatum och information om budet kommer att fås från databasen Affärsdata och dess 

artikelarkiv. Avnoteringsdatum kommer att inhämtas från OMX hemsida och tryckta material 

över förvärvshistorik på Stockholmsbörsen.   

 

 

3.3  Analysmetod 

 

3.3.1  Tobins q och onormal avkastning 

 

Efter att datainsamlingen genomförts kommer först deskriptiv statistik över datamaterialet att 

tas fram för att ge en bättre överblick samt för att se om några trender kan utrönas. Därefter 

kommer dels q-värdena beräknas för de olika företagen och dels den kumulativa onormala 

aktieavkastningen. Q-värdena beräknas enligt Chung och Pruitts approximation vilken beskri-

vits i teoriavsnittet. Här skiljer sig min undersökning från Servaes då han använder Linden-

berg och Ross formel vid sin beräkning av Tobins q. Som ovan nämnts måste jag p.g.a. bris-

tande datamaterial använda mig av Chung och Pruitts approximation. Ett q-värde>1 kategori-

seras som högt och ett q-värde<1 kategoriseras som lågt. 

 

För att beräkna den onormala avkastningen för varje företag i urvalet kommer metoden för en 

eventstudie att användas. Denna delas in i följande steg:
72

 

1. Insamling av ett urval företag vilka varit del av händelsen, i mitt fall ett företagsförvärv.  

2. Bestäm exakt datum för tillkännagivandet, i mitt fall buddatumet, och beteckna denna dag 

noll. 

3. Definiera tidsperioden som ska studeras, i mitt fall 210 dagar före buddatumet fram till av-

noteringsdagen. 

4. Beräkna den dagliga avkastningen för varje dag som studeras för respektive företag.  

5. Beräkna onormal avkastning för varje dag som studeras för respektive företag. 
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6. Beräkna den genomsnittliga onormala avkastningen för varje dag och för alla företag i ur-

valet. 

7. Ofta läggs de individuella dagarnas onormala avkastning ihop så att kumulativ onormal 

avkastning beräknas från början av perioden. 

8. Utvärdera och diskutera resultatet. 

 

 

 

              Tillkännagivande av bud 

 

                   -210        0  Avnoteringsdagen 

 

 

Figur 3.1 Tidslinje för beräknandet av onormal avkastning 

 

Mot bakgrund av ovanstående steg och Servaes artikel kommer den kumulativa onormala 

avkastningen att beräknas enligt följande. Till en början estimeras marknadsmodellparametrar 

för mål- och köpföretag genom att beräkna kontinuerlig avkastning för en 200-dagarsperiod 

med start 210 dagar före buddagen. Detta innebär att avkastningsdata fås fram genom att loga-

ritmera kvoten mellan slutkursen för en aktie dag T och dag T-1. För att få avkastningen för 

dag T-1 logartimeras kvoten mellan slutkursen dag T-1 och dag T-2 o.s.v.   Marknadsmodel-

len relaterar en akties avkastning med marknadsportföljen. Denna relation bestäms med en 

OLS-regression
73

 och ger normalavkastningen för aktien. Modellen ser ut som följer:
74

 

 

(1) Rit = αi + βiRmt + uit, där 

 

Rit = periodens avkastning för aktie i 

Rmt = periodens marknadsavkastning 

αi och βi = parametrar i marknadsmodellen 

uit = felterm 

 

Denna modell ger ett förväntat värde eller normalavkastning genom; 

 

(2) E(Rit) = αi + βiE(Rmt) 
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74
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Som marknadens avkastning kommer OMX basindex att användas. Detta index är brett och 

innehåller alla aktier noterade på Stockholmsbörsen och bör därför ge en bra approximation 

av marknadsportföljen. 

 

Onormal avkastning räknas från dagen för budet fram till avnoteringsdagen. Som jämförelse 

kommer även ett andra fönster att användas för beräkningen av avvikelseavkastningen. Detta 

fönster sträcker sig från dagen före budet och tio dagar framåt. Den onormala eller avvikelse-

avkastningen ges av skillnaden mellan faktisk avkastning under tiden från budet fram till av-

noteringen och vad den borde ha varit enligt marknadsmodellen för normalavkastning enligt; 

 

(3) ARit = Rit
*
 – E(Rit), där 

 

ARit = onormal avkastning för aktie i vid tidpunkt t 

Rit
*
 = faktisk avkastning för aktie i vid tidpunkt t 

E(Rit) = förväntad avkastning för aktie i vid tidpunkt t, beräknad enligt formel (2) 

 

Därefter kommer den kumulativa onormala avkastningen att beräknas. Detta görs genom att 

summera de enskilda onormala avkastningarna beräknade med formel (3) enligt; 

                    T 

(4) CARi = ∑ ARit 

                   
t=1 

 

Total onormal avkastning för varje företagsförvärv kommer att beräknas som det viktade me-

delvärdet av mål- och köpföretagets onormala avkastning. Respektive marknadsvärde av före-

tagens egna kapital 11 dagar före buddagen kommer att användas som vikter.  

 

 

3.3.2  Regressionsmodellen 

 

Servaes använder sig av en multipel regression i sin artikel för att testa sambandet mellan 

onormal avkastning och mål- och uppköpsföretagens q-värden. Valet av en multipel regres-

sion är logiskt då avvikelseavkastningen vid ett företagsförvärv troligen förklaras av flera 

variabler. Den multipla regressionsmodellen ser ut som följer:
75

 

 

Yi = αi + β1X1 + β2X2 + ….. + βiXi + ui, där 

 

Yi = beroende variabel 
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αi = intercept 

β1, β2, ….., βi = riktningskoefficienter 

X1, X2, …..,  Xi = förklarande variabler 

ui = slumpterm, residual 

 

Servaes ställer upp två regressionsmodeller, vilka beskrivs i teoriavsnittet. Båda modellerna 

kommer att estimeras för målföretagets, uppköpsföretagets samt för total kumulativ onormal 

avkastning. Med andra ord är CAR den beroende variabeln vilken försöks förklaras med mål- 

och uppköpsföretagets q-värde, samt med kontrollvariablerna relativ storlek och betalnings-

form. Jag kommer alltså i min andra modell inte inkludera variablerna flera budgivare, efter 

1980 samt om uppköpet är fientligt. Efter 1980-variabeln utelämnas helt enkelt därför att den 

inte har något värde i min studie då min undersökningsperiod sträcker sig mellan 1988 och 

2007. De övriga två variablerna kommer att utelämnas p.g.a. bristfällig information om de 

olika buden. 

 

I den första modellen förklaras kumulativ onormal avkastning av mål- respektive uppköpsfö-

retagens q-värden. Dessa två variabler är dummyvariabler. Detta innebär att de antar antingen 

värdena ett eller noll beroende på företagens q-värde. Variablerna kan närmare tolkas som 

interceptdummys, då regressionslinjerna kommer att ha samma lutning men olika intercept 

om dummyvariabeln antar värdet 1.
76

 I den andra modellen är även betalningsvariabeln binär 

medan relativ storlek utgörs av logaritmen av kvoten mellan marknadsvärdet av det egna ka-

pitalet för målföretaget respektive köpföretaget, beräknat 11 dagar för buddatumet.  

 

För att kunna utföra hypotestest på de olika skattade pararmetrarna är det viktigt att residua-

lerna (ui) är normalfördelade och har konstant varians. Centrala gränsvärdessatsen säger att 

vid ett stort stickprov går residualerna mot att vara approximativt fördelade. Som test för att 

detta verkligen är fallet i mitt stickprov kommer normaliteten att testas med Jarque-Bera 

test.
77

 Testet bygger på nollhypotesen att residualerna är normalfördelade och mothypotesen 

att detta inte är fallet. Om nollhypotesen är sann ska skevheten bland residualerna vara 0 och 

toppigheten bland dem vara 3, vilket resulterar i ett Jarque-Bera värde på 0. Ett större Jarque-

Bera värde innebär att nollhypotesen förkastas och residualerna är inte normalfördelade.  Näs-

ta krav som måste vara uppfyllt för residualerna är att de har konstant varians, d.v.s. inte är 

heteroskedastiska. Som test för detta kommer Whites test att användas, finner jag heteroske-

dasticitet kommer denna att korrigeras för med Whites formel.
78

 Whites test bygger på noll-

hypotesen att residualerna är homoskedastiska och mothypotesen att residualerna är hetero-
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77
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skedastiska. Dataprogrammet Eviews kommer att användas till att utföra de olika regressio-

nerna samt testen av residualerna. 

 

 

3.3.3  Hypotesprövning 

 

Servaes använder sig i sin artikel av p-värdet när han undersöker de olika förklarande variab-

lerna signifikans. P-värdet innebär den exakta signifikansnivån, d.v.s. sannolikheten att få 

minst en så stor skillnad som den erhållna mellan stickprovets värde och värdet enligt nollhy-

potesen.
79

 Servaes använder sig av enstjärnig signifikansnivå, d.v.s. p-värdet<0,05, då han 

undersöker de olika variablernas signifikans.  

 

Vid hypotesprövning finns två typer av felaktiga beslut som kan förekomma, att förkasta en 

sann nollhypotes respektive att acceptera en falsk nollhypotes. Signifikansnivån är risken att 

förkasta en sann nollhypotes. Genom att använda en låg signifikansnivå hoppas jag minimera 

risken för detta fel. Att acceptera en falsk nollhypotes går inte att kontrollera för men risken 

minskar vid ett stort stickprov, vilket kommer att insamlas.
80

 Hypoteserna som kommer ligga 

till grund för analysen är: 

 

H0: variabeln förklarar inte kumulativ onormal aktieavkastning vid ett företagsförvärv 

H1: variabeln förklarar kumulativ onormal aktieavkastning vid ett företagsförvärv 

 

För de olika variablerna kommer alltså de skattade β-värdena testas på en 95-procentig signi-

fikansnivå enligt: 

 

H0: βi = 0 

H1: βi ≠ 0 
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3. 4  Källkritik och trovärdighet 

 

3.4.1  Primär- och sekundärdata 

 

Den datainsamlingsmetod som jag kommer att använda innebär att både primär- och sekun-

därdata kommer att användas. Primärdata är material som utredaren själv samlar in medan 

sekundärdata är material som är insamlat av andra.
81

 Primärdata utgörs i studien av materialet 

som kommer att samlas in från Datastream och OMX. Från årsredovisningar kommer sekun-

därdata att inhämtas.  

   

Data från Datastream och OMX bör vara tillförlitlig och därmed bidra till studiens trovärdig-

het. Dock finns det inga garantier för att denna information är felfri eller att den samlats in 

utan misstag. I de fall där det är möjligt kommer balansräkningsdata inhämtad från Datastre-

am jämföras med balansräkningar i årsredovisningar för att öka säkerheten. Vidare ligger det i 

företagens intresse att ha tillförlitliga årsredovisningar, detta för att inte vilseleda investerare 

samt för att följa lagen. 

  

Den teori som uppsatsen bygger på är hämtad från tidsskrifter som Journal of Finance, Journal 

of Financial Economics och Journal of Business. Dessa är alla ansedda tidsskrifter där artik-

larna och undersökningarna de bygger på, noggrant kontrolleras och analyseras innan de pub-

liceras. Detta bör tala för att teorin är trovärdig. Metodböckerna och ekonometriböckerna bör 

även de ha hög tillförlitlighet. För uppsatsens estetiska utformningar kommer Gertrud Petters-

sons ”Att skriva rapporter” att användas.   

 

 

3.4.2  Validitet 

 

Att studien har hög validitet är viktigt för uppsatsen trovärdighet. Validitet innebär modellens 

och analysens förmåga att mäta det som jag med uppsatsens syfte avser att mäta.
82

 Den mo-

dell jag bygger min analys på hämtas från tidigare forskning i USA, varför modellen bör ha 

hög validitet. Företagens q-värden och de övriga förklarande variablerna har alla tidigare an-

vänts i studier för att förklara onormal aktieavkastning i samband med företagsförvärv.    
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82 Eriksson Torsten Lars, Wiedersheim-Paul Finn, (2001) “Att utreda forska och rapportera” s. 38  
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3.4.3  Reliabilitet 

 

Förutom validitet är uppsatsens reliabilitet viktig för dess trovärdighet. Reliabilitet innebär att 

modellen ska ge tillförlitliga och stabila förklaringar. Om studien genomförs en andra gång på 

samma data, av någon annan ska den ge liknande resultat.
83

 En viktig aspekt med studiens 

reliabilitet är eventuella bortfall ur urvalet. Ett visst bortfall förekommer i alla statistiska un-

dersökningar.
84

 För att öka uppsatsens reliabilitet kommer företag där den finansiella informa-

tion är osäker eller bristfällig att klassificeras som bortfall. 

 

 

3.5  Metodkritik och alternativt metodval 

 

Vid all regression och test av ekonomiska samband är det viktigt att modellen som används 

kan karaktäriseras som en ”bra” modell. Viktiga attribut för en ”bra” modell är att den är så 

enkel som möjlig utan att för den skull vara fel. Servaes modeller i sig är enkla, det är snarare 

behovet av data som krävs för att beräkna de olika variablerna som är den största utmaningen 

att samla in. Vidare bör modellen ha bra passform och vara konsistent med underliggande 

ekonomisk teori. Som visas i bilaga 1 har Servaes två modeller låga R
2
-värden men den för-

bättras då den utökas med ytterligare förklarande variabler. Målet med modellerna är inte hel-

ler att helt förklara den onormala avkastningen i samband med ett företagsförvärv. Målet är 

snarare att undersöka vilka q-värden på mål- respektive köpföretag, som kan generera störst 

värdeskapande. Att modellen jag kommer att använda mig av publicerats i Journal of Finance 

och använts i en så pass omfattande undersökning som Servaes gör borgar för att den är kon-

sistent med underliggande ekonomisk teori.
85

    

 

Valet att beräkna Tobins q med Chung och Pruitts approximation grundas som tidigare 

nämnts på begränsning av tillgänglig data. Dock kan onormal avkastning beräknas på andra 

sätt än med hjälp av marknadsmodellen. Exempel är APT-modellen och Fama och Frenchs 

trefaktormodell.
86

 Då Servaes beräknar avvikande avkastning med hjälp av marknadsmodel-

len väljer även jag detta tillvägagångssätt.  

  

                                                             
83 Eriksson Torsten Lars, Wiedersheim-Paul Finn, (2001) “Att utreda forska och rapportera” s. 40 
84 Körner Svante, Wahlgren Lars, (2000) “Statistisk dataanalys” s. 147 
85 Gujarati N. Damodar, (2006) ”Essentials of Econometrics” s. 335-336 
86

 Elton J. Edwin, Gruber J. Martin, Brown J. Stephen, Goetzmann N. William (2003) “Modern Portfolio Theory 
and Investment Analysis”  
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4  Empiri 
I detta kapitel presenteras deskriptiv statistik för urvalet. Inledningsvis redogörs för förvärvs-

historik på Stockholmsbörsen för undersökningsperioden. Därefter visas analysurvalet och q-

värdena för företagen i detta urval. Slutligen presenteras den onormala avkastningen för mål- 

och uppköpsföretag i samband med de företagsuppköp som studerats. Se bilaga 2 för en full-

ständig förteckning över de företagsförvärv som ingår i analysen samt för information om 

företagen.  

 

 

 

4.1  Företagsförvärv på Stockholmsbörsen 1988-2007 

 

Det grundläggande urvalet av företagsförvärv på Stockholmsbörsen under urvalsperioden 

består av 281 företagsuppköp. Som framgår av diagram 4.1 har urvalet delats in i tre kategori-

er för att skapa en bättre överblick. Den första kategorin är utländskt, vilken består av uppköp 

där utländska aktörer köpt upp svensknoterade företag, den andra är ej börs m.m., vilken be-

står av företagsförvärv där uppköpsföretaget inte var börsnoterat, eller köparen var privata 

aktörer, staten samt bank eller försäkringsbolag. Den tredje kategorin är övrigt och består av 

företagsförvärv där uppköpsföretaget var börsnoterat vid köptillfället. Diagrammet visar att 

förvärvsaktiviteten var som störst vid millennieskiftet samt i början av 1990-talet under ur-

valsperioden. De många företagsförvärven i början av 1990-talet kan bero på en ökad vilja till 

konsolidering hos företagen i samband med den ekonomiska kris som drabbade Sverige vid 

denna tidpunkt eller ha att göra med olika avregleringar i ekonomin som genomfördes då. Den 

höga förvärvsaktiviteten kring millennieskiftet kan bero på den ekonomiska högkonjunktur 

som rådde då. Andra trender som kan urskiljas är att kategorierna ej börs m.m. och utländskt 

ökat över tiden medan kategorin övrigt minskat de senaste 5 åren.  
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Diagram 4.1 Företagsförvärv på Stockholmsbörsen 1988-2007 

 

 

4.2  Analysurvalet 

 

De företagsförvärv som utgör underlag för uppsatsens analys är de där uppköpsföretaget var 

noterat på Stockholmsbörsen. Med andra ord är det kategorin övrigt i diagram 4.1 som utgör 

analysurvalet. Efter att rensat för uppköp med för lite eller bristfällig information om mål- 

eller uppköpsföretaget återstår 60 företagsförvärv. Den bristfälliga informationen bestod i de 

flesta fall av avsaknad av balansräkningsdata så att q-värdena för företagen inte gick att be-

räkna. I vissa fall var det avsaknad av aktiehistorik som gjorde att förvärvet föll bort från ana-

lysen. Företagsförvärvens kronologiska fördelning över urvalsperioden framgår av diagram 

4.2 nedan. Som flest var det sju företagsförvärv under ett och samma år (2000) medan två år 

helt saknar representation i analysurvalet (2005 och 1992). Vidare utgjordes betalningen i 21 

av uppköpen av aktier medan kontant betalning ägde rum vid 27 av förvärven. Vid de reste-

rande 12 företagsuppköpen utgjordes betalningen av en mix av kontant betalning och betal-

ning med aktier till målföretagets aktieägare. Det tog generellt längre tid från bud till avnote-

ring av målföretaget längre bak i undersökningsperioden. Genomsnittstiden för hela analysur-

valet var 159 dagar från bud till avnoteringen. För de 30 förvärv vilka ägt rum senast i krono-

logisk ordning var dock tiden från bud till avnotering av målföretaget 112 dagar medan mot-

svarande siffra för de 30 äldre förvärven var 206 dagar.      
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Diagram 4.2 Analysurvalets fördelning 

 

 

4.3  Q-värden och onormal avkastning 

 

Indelningen och fördelningen av mål- och uppköpsföretagen i höga respektive låga q-värden 

visas i tabell 4.1. Som framgår klassificeras en övervägande del av både mål- och uppköpsfö-

retagen till gruppen företag med ett q-värde<1. Om Servaes tolkning av q-värdet användes, 

d.v.s. att q är ett mått på ledningens och företagets prestation, indikerar detta att större delen 

av analysurvalet utgörs av dåligt presterande företag. Beräkningarna av q-värdena utgår från 

balansräknings- och marknadsvärdesdata för året innan budet för mål- respektive uppköpsfö-

retag.  

 

Företagens q-värden       

  

 

Målföretag Uppköpsföretag 

Lågt 

 

43 st. 71,67% 40 st. 66,67% 

Högt 

 

17 st. 28,33% 20 st. 33,33% 

  

 

60 st. 

 

60 st.   

            
Tabell 4.1 Företagens q-värden 

 

I tabell 4.2 visas den onormala avkastningen i samband med företagsförvärv under urvalsperi-

oden. Siffrorna inom parentes är p-värdet för test av nollhypotesen att överavkastningen är 

lika med noll. Beräkningar är gjorda för de två tidsfönster, vilka beskrevs i metodavsnittet. 

CAR är det längre fönstret som börjar dagen före tillkännagivandet av budet fram till avnote-

ring av målföretaget. CAR10 är det kortare fönstret vilket sträcker sig dagen före budet och 

tio dagar framåt. Servaes använder bara den längre mätperioden i sin studie. En jämförelse 

0

1

2

3

4

5

6

7
19

88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Analysurvalets fördelning



35 
 

mellan de båda mätperioderna är dock av intresse inte minst med tanke på att tiden från bud 

till avnotering av målföretaget i genomsnitt var 159 dagar, vilket beskrivits ovan. Under den-

na period bör andra händelser än just budet och förvärvet som följer med detta fångas av mål- 

respektive uppköpsföretagets aktiekurs och därmed påverka denna. Som framgår av tabellen 

får målföretagets aktieägare i genomsnitt en överavkastning på 16,92 respektive 15,73 pro-

cent. Dessa båda värden är statistiskt signifikanta och stämmer överens med Servaes resultat 

från sin studie men även med annan forskning att målföretagets aktieägare är vinnarna vid ett 

företagsförvärv. Uppköpsföretagets aktieägare har en negativ genomsnittlig onormal avkast-

ning för det längre mätfönstret och en svagt positiv för det kortare. Även dessa värden är sig-

nifikanta och överensstämmande med tidigare forskning. Den totala onormala avkastningen är 

en summering av vägda medelvärden för varje företagsförvärv, där vikterna utgörs av mark-

nadsvärdet för respektive företag elva dagar före budet. För den längre mätperioden är den 

svagt negativ och den kortare något positiv. Det kortare fönstrets värde är dock inte statistiskt 

signifikant. Det kortare fönstrets värde på 3,51 procent stämmer väl överens med tidigare 

forskning medan det längre fönstrets negativa onormala avkastning inte går att finna i den 

teori jag tagit del av.     

 

Onormal avkastning         

  
     

  

  Målföretag Uppköpsföretag Totalt   

  

     

  

CAR 16,92% (0,000) -7,30% (0,000) -1,61% (0,000) 

  

     

  

CAR10 15,73% (0,001) 0,30% (0,000) 3,51% (0,211) 
Tabell 4.2 Onormal avkastning 

 

Som en avslutande del av empiriavsnittet visas i tabell 4.3 den onormala genomsnittliga av-

kastningen uppdelat efter på vilket sätt målföretagets aktieägare fick betalt för sina aktier vid 

förvärvet. Även här återfinns p-värdena för test av nollhypotesen att genomsnittsavkastningen 

är lika med noll inom parentes. Förvärv där aktier utgör betalningen medför en signifikant 

negativ onormal avkastning för uppköpsföretagets aktieägare för båda mätfönstren. Detta re-

sultat stämmer väl överens med den tidigare forskning som beskrivits under teoriavsnittet. 

Kontant betalning medför störst överavkastning för målföretagets aktieägare och även för 

total onormal avkastning. I stort stämmer utfallet väl överens med både Servaes resultat och 

annan tidigare forskning. Dock är inte alla värden statistiskt signifikanta.  
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Onormal avkastning och betalningsform   

  
     

  

  Målföretag Uppköpsföretag Totalt   

Aktier 
     

  

CAR 11,48% (0,052) -16,01% (0,023) -7,49% (0,049) 

CAR10 12,91% (0,000) -0,06% (0,005) 2,75% (0,269) 

  

     

  

Kontant 

     

  

CAR 22,64% (0,401) 0,53% (0,009) 3,65% (0,058) 

CAR10 17,73% (0,275) 0,09% (0,722) 2,91% (0,925) 

  

     

  

Mix 

     

  

CAR 13,54% (0,017) -9,68% (0,342) -3,13% (0,052) 

CAR10 16,15% (0,744) 1,42% (0,817) 6,21% (0,683) 
Tabell 4.3 Onormal avkastning och betalningsform 
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5  Analys 
I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet. Två modeller används, inledningsvis en 

med enbart mål- och uppköpsföretagens q-värden och därefter en utökad modell med kon-

trollvariabler. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen och jämförelse med tidi-

gare forskningsresultat. 

 

 

 

5.1  Regression utan kontrollvariabler 

 

Den första regressionsmodell som testas är grundmodellen utan kontrollvariabler. Modellen 

estimeras för mål- och uppköpsföretagets avkastning samt för total avkastning. Modellen ges 

av: 

 

CAR(10) = α + β1(målföretagets q dummy) + β2(uppköpsföretags q dummy), där 

 

CAR(10) = den kumulativa onormala avkastningen för det korta respektive långa mätfönstret 

(CAR är det långa, CAR10 är det korta) 

α = intercept 

β1, β2 = riktningskoefficienter 

q dummy = dummyvariabel som är lika med 1 om företagets q-värde är större än 1, annars 0 

  

Efter skattningen testas residualerna för om de är normalfördelade samt om de har konstant 

varians. Finner jag heteroskedasticitet korrigeras detta för med hjälp av Eviews. Se bilaga 3 

för dessa test. Generellt förkastas nollhypotesen i samtliga regressioner om normalfördelade 

och om homoskedastiska residualer. 

 

Resultatet från regressionen på grundmodellen utan kontrollvariabler visas i tabell 5.1. Siff-

rorna inom parantes anger p-värdet. Resultaten tolkas så att interceptet motsvarar ett företags-

förvärv där både mål- och uppköpsföretag har ett lågt q-värde. I detta fall och över det längre 

mätfönstret (CAR) har målföretagets aktieägare en genomsnittlig onormal avkastning på ca 15 

procent. Detta värde är signifikant på fem-procentnivån. Denna onormala avkastning minskar 

med ca sju procent om målföretaget har ett högt q-värde medan avkastningen till målföreta-

gets aktieägare ökar med ca 14 procent om köpföretaget har ett högt q-värde. Dock är inte 

variablerna statistiskt signifikanta. Dessa resultat stämmer med teorin om att mindre värde 

skapas om ett välskött företag köps upp medan mer värde skapas om det är ett välskött företag 

som förvärvar. Resultatet från det kortare mätfönstret (CAR10) för målföretagets aktieägare 
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stämmer överens med ovanstående tolkning, här är även variabeln med köpföretagets q-värde 

statistiskt signifikant på fem-procentnivån. 

 

Ingen av variablerna i regressionen för avkastningen till köpföretags aktieägare är statistiskt 

signifikanta. Resultaten stämmer inte heller överens mellan de två mätfönstren. Tolkningen av 

resultaten är inte heller lika rättfram som för målföretagets aktieägare. Avkastningen vid ett 

förvärv där båda mål- och köpföretag har ett lågt q-värde är något negativ för det längre mät-

fönstret och svagt positiv för det kortare. Inget av värdena är dock signifikant skiljt från noll. 

Även variabeln med målföretagets q-värde skiljer sig mellan de båda mätfönstren. Ett före-

tagsförvärv där uppköpsföretagets q-värde är högt minskar den onormala avkastningen till 

målföretagets aktieägare enligt båda mätfönstren. Detta resultat går emot teorin om att ett för-

värv där ett välskött företag förvärvar skapar större värde än om uppköpsföretaget har ett lågt 

q-värde. Dock är som sagt inga av variablerna statistiskt signifikanta och det är därför inte 

möjligt att dra några generella slutsatser från regressionsresultaten. 

 

De två sista regressionerna i tabell 5.1 är för den totala avkastningen vid ett företagsförvärv. 

Interceptet är positivt för båda mätfönstren och dessutom statistik signifikant för den kortare 

mätperioden. Har målföretaget ett högt q-värde skapar förvärvet mindre total avkastning för 

den längre mätperioden medan motsatsen gäller för det kortare mätfönstret. Regressionsresul-

taten för båda mätperioderna visar på att ett förvärv där köpföretaget har ett högt q-värde ska-

par mindre total onormal avkastning. Dock är varken variabeln för målföretagets q-värde eller 

variabeln för köpföretagets q-värde statistiskt signifikanta. 

   

Regression utan kontrollvariabler       

  Målf avkast. 

 

Köpf avkast. 

 

Total avkast.   

CAR 

     

  

Intercept 0,144984 (0,0417) -0,023658 (0,6616) 0,025908 (0,6283) 

Målf q stort -0,068897 (0,6225) -0,025068 (0,7991) -0,030259 (0,7884) 

Köpf q stort 0,140069 (0,2763) -0,126724 (0,1228) -0,100218 (0,2960) 

R
2 

0,017790 

 

0,042607 

 

0,028882   

N  60 

 

60 

 

60   

       CAR10 

     

  

Intercept 0,131661 (0,0000) 0,002228 (0,8176) 0,036217 (0,0006) 

Målf q stort -0,026819 (0,5989) 0,031821 (0,3293) 0,024312 (0,4426) 

Köpf q stort 0,099625 (0,0460) -0,024602 (0,3239) -0,023939 (0,3427) 

R
2 

0,076919   0,023379   0,020130   

N 60 

 

60 

 

60 

 Tabell 5.1 Resultat av regression på modellen utan kontrollvariabler 
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Förklaringsgraden (R
2
) för regressionsmodellerna är låg i samtliga fall. Det är därför tänkbart 

att den onormala avkastningen vid ett företagsförvärv förklaras av fler faktorer än mål- re-

spektive köpföretagets q-värden. I nästa modell inkluderas därför två kontrollvariabler i hopp 

om att öka förklaringsgraden.  

 

 

5.2  Regression med kontrollvariabler 

 

I den andra modellen som testas utökas grundmodellen i avsnitt 5.1 med två kontrollvariabler. 

Även denna modell estimeras för mål- och uppköpsföretag samt för den totala onormala av-

kastningen. Modellen ser ut som följer:  

 

CAR(10) = α + β1(målföretagets q dummy) + β2(uppköpsföretags q dummy) + β3(relativ stor-

lek) + β4(kontant betalning), där 

 

CAR(10) = den kumulativa onormala avkastningen för det korta respektive långa mätfönstret 

(CAR är det långa, CAR10 är det korta) 

α = intercept 

β1, β2, β3, β4 = riktningskoefficienter 

q dummy = dummyvariabel som är lika med 1 om företagets q-värde är större än 1, annars 0 

relativ storlek = logaritmen av kvoten mellan marknadsvärdet av det egna kapitalet för målfö-

retaget respektive köpföretaget, beräknat 11 dagar för buddatumet 

kontant betalning = dummyvariabel som är lika med 1 om kontant betalning, annars 0 

 

Regressionsresultaten på modellen med kontrollvariabler visas i tabell 5.2. Värdena tolkas på 

liknade sätt som i grundmodellen. Den onormala avkastningen till målföretagets aktieägare 

vid ett företagsförvärv har ett positivt intercept för båda mätperioderna, interceptet för det 

kortare mätfönstret är dessutom statistiskt signifikant. Vidare skiljer sig tecknet åt för varia-

beln med målföretagets q-värde mellan de två regressionerna, dock utan att vara signifikant 

skiljda från noll. Ett förvärv där uppköpsföretaget har ett högt q-värde ökar den onormala av-

kastningen till målföretagets aktieägare och likaså gör ett förvärv med kontant betalning. Inga 

av variablerna är dock statistiskt signifikanta. Ett förvärv där målföretaget är relativt stort 

jämfört med uppköpsföretaget skapar mindre värde för båda mätfönstren och variabeln är 

dessutom signifikant för den kortare mätperioden. 

 

Tolkningen av resultaten för köpföretagets avkastning är även för denna modell inte lika rätt-

fram som för målföretagets avkastning. Inga av variablerna är statistiskt signifikanta. Intres-

sant är att ett förvärv som betalas kontant för med sig större onormal avkastning även till köp-
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företagets aktieägare och likaså ett förvärv där målföretaget är relativt stort jämfört med upp-

köpsföretaget. Båda dessa resultat stämmer med tidigare forskning och ekonomisk teori. 

 

De två variabler som är statistiskt signifikanta för regressionerna på den totala onormala av-

kastningen är intercept samt relativ storlek för den kortare mätperioden. Ett förvärv där både 

mål- och uppköpsföretaget har låga q-värden skapar en genomsnittlig total avkastning på ca 

4,7 procent och ett förvärv där målföretaget är relativt stort jämfört med köpföretaget ökar 

denna avkastning med ca 1,4 procent. Att ett förvärv med kontant betalning är positivt relate-

rat till den totala onormala avkastningen är också konsistent med ekonomisk teori. Förklar-

ingsgraden (R
2
) har i den utökade modellen höjts något och den onormala avkastningen för-

klaras därmed något bättre av denna modell.    

  

Regression med kontrollvariabler       

  Målf avkast. 

 

Köpf avkast. 

 

Total avkast.   

CAR 

     

  

Intercept 0,052935 (0,6615) -0,090405 (0,3130) -0,000752 (0,9944) 

Målf q stort -0,008310 (0,9548) 0,020261 (0,8419) -0,012280 (0,9130) 

Köpf q stort 0,136930 (0,2883) -0,085887 (0,2735) -0,020206 (0,8167) 

Rel storlek -0,012579 (0,8046) 0,019437 (0,5774) 0,050337 (0,1640) 

Kont bet 0,128463 (0,2534) 0,141458 (0,1132) 0,123118 (0,1354) 

R
2 

0,041334 

 

0,078155 

 

0,082025   

N 60 

 

60 

 

60   

  

     

  

CAR10 

     

  

Intercept 0,082168 (0,0052) 0,001407 (0,9257) 0,046510 (0,0026) 

Målf q stort 0,006936 (0,8992) 0,032375 (0,3094) 0,017273 (0,5452) 

Köpf q stort 0,056973 (0,2092) -0,022506 (0,4584) -0,004872 (0,8442) 

Rel storlek -0,034331 (0,0126) 0,001304 (0,8619) 0,013955 (0,0430) 

Kont bet 0,028620 (0,4641) 0,003407 (0,8588) 0,004713 (0,8054) 

R
2 

0,206486 

 

0,023907 

 

0,081108   

N 60   60   60   
Tabell 5.2 Resultat av regression på modellen med kontrollvariabler 

 

 

5.3  Sammanfattning och jämförelse med tidigare 

forskningsresultat 

 

Från grundmodellen är det intercepten för både det långa och korta mätfönstret för målföreta-

gets avkastning samt interceptet för den korta mätperioden för total avkastning som är statis-
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tiskt signifikanta på fem-procentnivån. Dessutom är uppköpsföretagets q-värde under det kor-

ta mätfönstret för målföretagets avkastning signifikant skiljt från noll. Från modellen med 

kontrollvariabler är det intercepten och variabeln om relativ storlek för den korta mätperioden 

och för målföretagets respektive total avkastning, som är statistiskt signifikanta. 

 

Modellen jag använt för att försöka uppfylla uppsatsens syfte är som tidigare beskrivits häm-

tad från en artikel gjord av Henri Servaes. Servaes resultat återfinns i bilaga 1. För grundmo-

dellen stämmer tecknen mellan mina och Servaes resultat för intercepten samt för målföreta-

gets q-värde. För den utökade modellen stämmer sambanden mellan den onormala avkast-

ningen och de förklarande variablerna för de två kontrollvariablerna. Vissa av tecknen över-

ensstämmer även för intercepten och företagens q-värden men överensstämmelsen är inte full-

ständig. Servaes mäter endast som tidigare nämnts den ackumulerade onormala avkastningen 

bara över det längre mätfönstret.       

 

Vid jämförelse med den teori om aktieägarnas vinster vid företagsförvärv påverkande fakto-

rer, som beskrivits i teoriavsnittet stämmer en del av mina resultat med dessa teorier. Liksom 

Heron och Lie samt Travlos visar min analys på att ett företagsförvärv som betalas kontant 

skapar större onormal avkastning. Jarrell och Poulsen finner att uppköp där målföretaget är 

stort relativt uppköpsföretaget skapar störst totalt värde. Mitt resultat för den totala onormala 

avkastningen stämmer med detta.     

 

Vad gäller mål- och uppköpsföretagen q-värden och vilken kombination som skapar störst 

värde för aktieägarna kan inga klara samband urskiljas. För grundmodellen och det långa mät-

fönstret innebär ett målföretag med högt q-värde en minskning av den onormala avkastningen. 

För uppköpsföretags q-värde finns inga liknande överensstämmande mönster.  
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6  Slutsats 
I detta avslutande kapitel dras slutsatser från analysen och försök görs att uppfylla uppsatsens 

syfte och besvara arbetets forskningsfråga. Som avslutning ges förslag på vidare forskning.  

 

 

 

6.1  Slutsats 

 

Det grundläggande urvalet består av 281 företagsförvärv på Stockholmsbörsen för undersök-

ningsperioden 1988-2007. Dessa förvärv delas in i tre breda kategorier; förvärv där köparen är 

en utländsk aktör, förvärv där köparen inte är ett börsnoterat företag samt förvärv där köparen 

är noterad på Stockholmsbörsen. Förvärvsaktiviteten har under urvalsperioden varit som störst 

vid millennieskiftet och i början av 1990-talet.   

 

Det är den tredje kategorin av förvärv där både mål- och uppköpsföretag är noterat på Stock-

holmsbörsen vid förvärvstillfället som ligger som grund för analysen. Totalt används 60 före-

tagsuppköp i analysen av mål- och uppköpsföretagens q-värden och onormala aktieavkast-

ning. Av dessa förvärv användes aktier som betalningsmedel 21 gånger, kontant betalning 27 

och i de resterande 12 företagsuppköpen utgjordes betalningen av en mix av aktier och kon-

tant betalning. Av de 60 målföretagen kategoriseras 43 som företag med lågt q-värde och 17 

som företag med högt q-värde. För uppköpsföretagen gäller att 40 av företagen klassificeras 

som företag med lågt q-värde och 20 som företag med högt q-värde.  

 

Den onormala avkastningen till målföretagets aktieägare i samband med förvärvet är statis-

tiskt signifikanta och är ca 17 procent för det långa mätfönstret från dagen före budet till av-

noteringsdagen och ca 16 procent för det korta mätfönstret från dagen före budet och tio dagar 

framåt. För uppköpsföretags aktieägare är den onormala avkastningen för den långa mätperi-

oden signifikant negativ på 7,3 procent och signifikant positiv för den korta mätperioden på 

0,3 procent. Den totala avkastningen är signifikant negativ på ca 1,6 procent för det långa 

mätfönstret och för den korta mätperioden är avkastningen ca 3,5 procent dock utan att vara 

statiskt signifikant. Det är med andra ord målföretagets aktieägare som är de stora vinnare vid 

företagsförvärv. Kring uppköpsföretagets aktieägare är det svårare att dra några entydiga slut-

satser.   

 

Uppsatsens syfte är att försöka utreda en eventuell relation mellan mål- och uppköpsföretagets 

q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med ett företagsförvärv, samt vilken relation 

som skapar störst aktieägaravkastning. För att kunna uppfylla detta syfte skattas två modeller. 
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I den första förklaras den onormala avkastningen enbart av mål- och uppköpsföretagens q-

värden. Den andra modellen utökas med två kontrollvariabler, betalsätt vid förvärvet och den 

relativa storleken mellan mål- och uppköpsföretaget. 

 

Den första modellen visar på att ett förvärv där målföretaget har ett lågt q-värde och uppköps-

företaget har ett högt q-värde, skapar störst värde för målföretagets aktieägare. Tolkas q-

värdet som ett mått på ledningen och företagets prestation, tyder detta resultat på att målföre-

tagets aktieägare tjänar mest på ett förvärv där ett välskött företag köper upp ett lågpresteran-

de företag. Modellen med kontrollvariabler visar på liknande samband för avkastningen till 

målföretagets aktieägare, dessutom ökar avkastningen om förvärvet betalas kontant medan 

avkastningen sjunker om målföretaget är relativt stort jämfört med uppköpsföretaget. 

 

Avkastningen till uppköpsföretagets aktieägare är i båda modellerna negativt korrelerad med 

uppköpsföretagets q-värde, d.v.s. ett förvärv där uppköpsföretag har ett högt q-värde bringar i 

genomsnitt mindre värde till köpföretaget aktieägare. Resultaten för målföretagets q-värde 

och uppköpsföretagets onormala avkastning går isär. Kontant betalning innebär även högre 

avkastning till uppköpsföretagets aktieägare medan ett förvärv där målföretaget är relativt 

stort jämfört med uppköpsföretaget skapar mer värde än motsatsen. 

 

Vad gäller den totala avkastningen går resultaten från de olika regressionerna isär även här. 

Ett förvärv där uppköpsföretaget har högt q-värde skapar en mindre total avkastning. Den 

totala onormala avkastningen ökar med kontant betalning och om målföretaget är relativt stort 

jämfört med uppköpsföretaget. Få av variablerna är statistiskt signifikanta i de olika regres-

sionerna.     

 

 

6.2  Förslag på vidare forskning 

 

Företagsförvärv är viktiga ekonomiska händelser och innebär ofta stora reallokeringar av re-

surser i ekonomin. Inte minst påverkas mål- och uppköpsföretagens aktieägare. Denna uppsats 

mål har varit att försöka förklara hur dessa aktieägare kan påverkas vid ett företagsförvärv 

med hjälp av företagens q-värden. Ett sätt att forska vidare på området är att klassificera före-

tagens prestation utefter annat än q-värdet. Exempel på klassificering kan vara att använda 

book-to-market-kvoten. Ett försök att kunna förklara mer av den onormala avkastningen kan 

vara att inkludera fler kontrollvariabler i den utökade modellen, som t.ex. antal budgivare 

eller om budet klassificeras som vänligt eller fientligt. Den onormala avkastningen kan beräk-

nas på andra sätt än metoden jag använt, t.ex. med hjälp av Fama och Frenchs trefaktormodell 

eller ATP-modellen.   
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Vad gäller urvalsperioden och urvalet tror jag det är svårt att gå längre tillbaka i tiden, p.g.a. 

brist på tillgänglig information och data, vilken krävs för att kunna beräkna q-värden och 

onormal avkastning. Dock kan urvalet kanske breddas genom att inkludera utländska företag i 

analysen, om information om aktiekurs och balansräkningsdata kan lokaliseras för dessa före-

tag. 
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Bilaga 1  Servaes resultat 
 

Regression från modell (1), utan kontrollvariabler, p-värde inom parantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regression från modell (2), med kontrollvariabler, p-värde inom parantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Målf. avkastn. Köpf. avkastn. Tot. avkastn. 

Intercept 0,3270 (0,00) -0,0179 (0,00) 0,0516 (0,02) 

Målf. har högt q -0,1323 (0,00) -0,0418 (0,14) -0,0591 (0,02) 

Köpf. har högt q -0,0163 (0,70) 0,0367 (0,20) 0,0188 (0,45) 

F-värde 5,47 (0,00) 1,71 (0,18) 2.92 (0,06) 

R
2 0,03 0.01 0,02 

N 384 384 384 

    

  Målf. avkastn. Köpf. avkastn. Tot. avkastn. 

Intercept 0,2019 (0,00) -0,0194 (0,54) 0,0949 (0,00) 

Målf. har högt q -0,1221 (0,00) -0,0444 (0,08) -0,0519 (0,03) 

Köpf. har högt q 0,0171 (0,66) 0,0636 (0,01) 0,0484 (0,04) 

Relativ storlek -0,0107 (0,42) 0,0122 (0,17) 0,0456 (0,00) 

Kontant betaln. 0,0601 (0,13) 0,1111 (0,00) 0,0972 (0,00) 

Flera budgivare 0,1658 (0,00) 0,0036 (0,91) 0,0541 (0,07) 

Efter 1980 0,0134 (0,74) -0,0760 (0,00) -0,0542 (0,07) 

Fientligt uppk. 0,0208 (0,70) -0,0786 (0,03) -0,0722 (0,03) 

F-värde 5,07 (0,00) 5,15 (0,00) 9,00 (0,00) 

R
2 0,10 0,11 0,17 

N 380 380 380 
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Bilaga 2  Företagsförvärven som ingår i 

analysen 
 

Målföretag Uppköpsföretag Buddatum Avnotering Betalning Q målf Q köpf 

All Cards Service Center AB XPonCard Group AB 24.09.2007 28.12.2007 Aktier 0 0 

JC AB RNB Retail and Brands 09.05.2006 01.09.2006 Mix 1 1 

Trio AB Teligent AB 08.02.2006 11.08.2006 Aktier 1 1 

Resco AB AcandoFrontec AB 09.01.2006 18.04.2006 Mix 0 0 

TurnIT AB Nocom AB 22.12.2004 27.05.2005 Aktier 0 1 

I.A.R. Systems AB Nocom AB  22.12.2004 25.04.2005 Aktier 0 1 

Ainax AB Scania AB 19.11.2004 29.04.2005 Aktier 1 0 

RKS AB  Sigma AB 06.05.2004 19.08.2004 Aktier 0 0 

Dimension AB ProAct IT Group AB 24.11.2003 20.02.2004 Mix 0 0 

Tornet Fastighets AB Ratos AB 20.10.2003 01.03.2004 Kontant 0 0 

Allgon AB LGP Telecom Holding AB  21.01.2003 17.04.2003 Aktier 0 0 

Pronyx AB Teleca AB 05.07.2002 15.10.2002 Mix 0 1 

Kipling Holding AB Dimension AB 17.12.2001 22.02.2002 Mix 1 1 

AU-System AB Teleca AB 10.12.2001 19.02.2002 Aktier 1 1 

Scandinavia Online AB Eniro AB 20.11.2001 15.01.2002 Kontant 0 1 

FB Industri Holding AB Bergman & Beving AB  06.10.2000 08.01.2001 Kontant 0 0 

Bulten AB Finnveden AB 21.09.2000 16.02.2001 Kontant 0 0 

Arete AB TurnIT AB 13.09.2000 17.11.2000 Aktier 1 1 

Entra Data AB TietoEnator AB 15.05.2000 15.09.2000 Aktier 1 1 

Provobis AB Scandic Hotels AB 12.04.2000 29.06.2000 Mix 1 1 

Naturkompaniet  Friluftsbolaget 20.03.2000 31.05.2000 Mix 1 0 

Cell Network AB Mandator AB 08.02.2000 14.06.2000 Aktier 1 1 

Guide AB Framtidsfabriken AB  03.12.1999 25.02.2000 Aktier 1 1 

Martinsson Gruppen AB Atle AB 16.09.1999 29.12.1999 Kontant 0 0 

Wilkenson Handskmakar´n AB Wedins Norden AB 10.04.1999 30.12.1999 Aktier 0 1 

PriFast AB Balder AB 01.03.1999 07.05.1999 Kontant 0 0 

Caran AB WM-data AB 14.12.1998 19.02.1999 Kontant 1 1 

NK Cityfastigheter AB  Hufvudstaden AB 30.03.1998 26.06.1998 Aktier 1 1 

Skoogs AB Trelleborg AB 25.08.1997 31.10.1997 Kontant 0 0 

Fabege AB Näckebro AB 06.04.1997 02.12.1997 Kontant 0 0 

SIAB AB NCC AB 17.02.1997 30.06.1997 Aktier 0 0 

SwePart AB Hexagon AB 28.08.1996 30.12.1996 Aktier 0 0 

Skåne-Gripen AB Skanska AB 11.06.1996 27.09.1996 Kontant 0 0 

Stancia AB Prifast AB 30.06.1995 26.04.1996 Aktier 0 0 

Förvaltnings AB Hasselfors AssiDomän AB 29.09.1995 16.02.1996 Kontant 0 0 

Karolin Invest AB Atle AB 22.11.1995 09.02.1996 Kontant 0 0 

Arjo AB Getinge Industrier AB 30.07.1995 01.12.1995 Mix 1 1 

LIC Care AB Getinge Industrier AB 06.06.1995 29.09.1995 Kontant 0 1 

Frigoscandia AB ASG AB 08.08.1995 17.11.1995 Kontant 0 0 

Gnosjö-Gruppen AB Gunnebo AB  28.11.1994 09.02.1995 Aktier 0 0 

Aritmos AB Proventus AB 16.12.1994 31.03.1995 Kontant 0 0 
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Export-Invest AB Investor AB 15.03.1994 05.08.1994 Aktier 0 0 

Almedahl-Fagerhult AB Latour Investment AB 15.01.1993 07.05.1993 Kontant 0 0 

Bahco Investmentaktiebolag Industrivärlden AB 23.10.1991 15.04.1992 Kontant 0 0 

Providentia Förvaltnings AB Investor AB 25.11.1991 15.06.1992 Aktier 1 0 

Componenta AB Svedala Industrier AB 11.10.1991 06.07.1992 Mix 0 0 

Prosparitas AB Midway Holding AB 20.03.1991 24.02.1992 Kontant 0 0 

SAAB-Scania AB Investor AB 06.03.1991 07.08.1991 Kontant 0 0 

Thorsman & Co AB Bahco Investment AB 21.08.1990 03.05.1991 Kontant 0 0 

Convexa AB BGB AB 23.03.1990 31.08.1990 Kontant 0 1 

Hexagon AB Munksjö AB 05.06.1990 27.12.1990 Mix 1 0 

Duni AB Marieberg AB 05.09.1989 22.01.1990 Mix 0 0 

EDEBE Promotion AB WM-data AB 18.08.1989 01.03.1990 Aktier 0 0 

Swanboard Masonite AB Rottneros AB 05.05.1988 08.02.1989 Kontant 0 0 

Opus AB Custos AB 06.12.1988 26.06.1989 Kontant 1 0 

Kontorsutveckling AB Esselte AB 13.04.1988 31.01.1989 Kontant 0 0 

Fläkt AB ABB 24.02.1988 27.06.1988 Kontant 0 0 

Boliden AB Trelleborg AB  05.10.1987 01.12.1988 Mix 0 0 

Hemglass AB Hexagon AB 09.02.1988 22.12.1988 Kontant 0 0 

P L M AB Industrivärlden AB 27.10.1987 29.12.1988 Kontant 0 1 

 

Målföretag Uppköpsföretag CAR Målf. CAR10 Målf. CAR Köpf. CAR10 Köpf. CAR Tot. CAR10 Tot. 

All Cards Service Center AB XPonCard Group AB 0,1930279 0,131717977 0,0789322 0,067650499 0,11661 0,08881004 

JC AB RNB Retail and Brands -0,081539 0,15776617 -0,507219 -0,21764387 -0,32311 -0,0552796 

Trio AB Teligent AB 0,0877884 0,017322303 -1,013624 -0,16927087 -0,72535 -0,1204331 

Resco AB AcandoFrontec AB 0,13317 0,198899243 0,272777 0,138318863 0,24524 0,15026936 

TurnIT AB Nocom AB 0,6482821 0,101811761 0,0594539 -0,05969372 0,39207 0,0315368 

I.A.R. Systems AB Nocom AB  0,1307521 0,058874235 0,0522252 -0,05969372 0,08697 -0,0072354 

Ainax AB Scania AB -0,190895 -0,06881943 -0,118378 -0,07675698 -0,13403 -0,0750437 

RKS AB  Sigma AB -0,312559 0,101998215 -0,264072 0,01653487 -0,27298 0,03223521 

Dimension AB ProAct IT Group AB -0,248888 -0,07540545 -0,063332 -0,06108066 -0,11572 -0,065125 

Tornet Fastighets AB Ratos AB 0,1004598 0,074751914 0,1934667 0,007036852 0,15036 0,03842385 

Allgon AB LGP Telecom Holding AB  0,2797739 0,345700586 -0,339986 -0,08757683 -0,15557 0,04134741 

Pronyx AB Teleca AB 0,3125542 0,172158052 -0,197765 0,012884343 -0,19197 0,01469282 

Kipling Holding AB Dimension AB 0,7778845 0,362253959 0,1778716 0,123429954 0,20169 0,13291003 

AU-System AB Teleca AB 0,4348867 0,199274314 0,0409522 -0,02422994 0,15592 0,04100022 

Scandinavia Online AB Eniro AB 0,9006717 0,584430514 -0,070031 -0,01491754 -0,05275 -0,0042474 

FB Industri Holding AB Bergman & Beving AB  0,4436305 0,36493792 0,0803536 0,031545004 0,09043 0,04079496 

Bulten AB Finnveden AB 0,6353095 0,442759963 -0,034672 -0,02005281 0,18863 0,13420066 

Arete AB TurnIT AB -0,093406 0,093574624 -0,426478 -0,14589798 -0,40116 -0,1276962 

Entra Data AB TietoEnator AB -0,323742 -0,01021437 -0,045986 -0,09456577 -0,07594 -0,0854688 

Provobis AB Scandic Hotels AB 0,4595001 0,450993031 0,032879 0,039642275 0,0541 0,06010607 

Naturkompaniet  Friluftsbolaget -0,148688 0,131755303 -0,236196 0,178914754 -0,1942 0,15628148 

Cell Network AB Mandator AB -1,129657 0,199996492 -0,731452 0,337034436 -0,92661 0,26987418 

Guide AB Framtidsfabriken AB  0,9049837 0,627032516 -0,363416 0,197457862 -0,25736 0,23337699 

Martinsson Gruppen AB Atle AB 0,5770141 0,304111941 -0,066456 -0,03479811 -0,04043 -0,02109 

Wilkenson Handskmakar´n AB Wedins Norden AB 0,5647973 0,105928998 -0,008137 0,004970079 0,14424 0,03182086 
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PriFast AB Balder AB 0,187428 0,269262918 0,0287314 0,049820605 0,08358 0,12566326 

Caran AB WM-data AB 0,4629739 0,479945144 -0,04898 0,065152355 -0,03986 0,07254052 

NK Cityfastigheter AB  Hufvudstaden AB 0,1279262 0,119458993 0,0762186 0,05572073 0,08752 0,06965005 

Skoogs AB Trelleborg AB 0,225988 0,196613629 -0,12327 -0,010209 -0,11664 -0,0062816 

Fabege AB Näckebro AB -0,181322 0,003008235 0,1270622 0,014936128 4,1E-05 0,01002312 

SIAB AB NCC AB 0,1608204 0,295794324 -0,034325 0,087152444 -0,0091 0,114119 

SwePart AB Hexagon AB 0,1262897 0,160798668 0,2466172 0,043549795 0,22872 0,06099166 

Skåne-Gripen AB Skanska AB 0,2356273 0,230255895 0,0438727 0,042698042 0,05256 0,05119318 

Stancia AB Prifast AB -0,055291 0,009021042 -0,254784 -0,00814638 -0,14453 0,00134144 

Förvaltnings AB Hasselfors AssiDomän AB -0,273338 -0,00054205 -0,277075 -0,03257372 -0,2769 -0,0310735 

Karolin Invest AB Atle AB -0,019686 0,00775677 0,0097951 -0,04372892 0,00387 -0,0333734 

Arjo AB Getinge Industrier AB 0,4579494 0,026093333 -0,01009 0,002780771 0,24146 0,01531016 

LIC Care AB Getinge Industrier AB 0,2676532 0,255954027 0,0288204 0,016646923 0,08207 0,0700051 

Frigoscandia AB ASG AB 0,0859087 0,120789278 -0,018635 -0,05136946 0,02182 0,01524526 

Gnosjö-Gruppen AB Gunnebo AB  -0,050148 -0,0045981 -0,010192 -0,00418664 -0,02719 -0,0043616 

Aritmos AB Proventus AB 0,1000795 0,140659029 0,317489 0,034974262 0,19044 0,0967333 

Export-Invest AB Investor AB 0,3171935 0,182832399 -0,1015 -0,04861809 -0,05323 -0,0219339 

Almedahl-Fagerhult AB Latour Investment AB 0,2790456 0,085365353 0,3305739 0,072355717 0,3139 0,0765651 

Bahco Investmentaktiebolag Industrivärlden AB 0,3750899 -9,8756E-05 0,3640175 0,086396289 0,36703 0,0628279 

Providentia Förvaltnings AB Investor AB 0,3065554 0,020162431 0,2055572 -0,03656231 0,24403 -0,0149529 

Componenta AB Svedala Industrier AB 0,4851946 0,159850902 0,2016063 0,001044262 0,39017 0,10663722 

Prosparitas AB Midway Holding AB 1,1430876 0,131943146 -0,434071 -0,00425326 0,618 0,08659911 

SAAB-Scania AB Investor AB 0,0585687 -0,01335789 -0,083968 -0,05157109 -0,02116 -0,0347332 

Thorsman & Co AB Bahco Investment AB 0,1700326 0,177612925 -0,159462 -0,09845146 -0,10577 -0,0534685 

Convexa AB BGB AB 0,3026588 0,205526279 -0,128876 -0,01758979 -0,07462 0,01046137 

Hexagon AB Munksjö AB 0,7990739 0,186211044 0,6017757 0,060620917 0,7926 0,18209048 

Duni AB Marieberg AB 0,2287152 0,107600542 -0,273916 -0,07405407 -0,03149 0,01356136 

EDEBE Promotion AB WM-data AB 0,2832296 0,024050281 -0,408887 -0,00748136 0,15349 0,01813934 

Swanboard Masonite AB Rottneros AB -0,360303 -0,01102578 0,822769 0,065629908 0,10935 0,01940448 

Opus AB Custos AB 0,0717025 -0,01499033 0,0175455 -0,01221836 0,02371 -0,0125339 

Kontorsutveckling AB Esselte AB 0,4233276 0,316086175 -0,25931 -0,006717 -0,19871 0,02193715 

Fläkt AB ABB 0,069342 0,185682194 0,1293395 0,054401402 0,09682 0,1255501 

Boliden AB Trelleborg AB  -1,550438 0,059943513 -1,159535 -0,03499615 -1,44381 0,03404533 

Hemglass AB Hexagon AB 0,2317375 0,153249105 -0,421907 4,18442E-05 -0,25491 0,03918512 

P L M AB Industrivärlden AB -0,39863 0,095712378 -0,224807 -0,11784364 -0,22662 -0,1156174 

 
Summa 0,1691526 0,15727063 -0,073001 0,003043211 -0,01607 0,03512586 
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Bilaga 3  Test för normalitet och hetero-

skedasticitet 
 

Modell utan kontrollvariabler 
 

CARMålföretaget:    CAR10Målföretaget: 

    

Whites test för heteroskedasticitet:   Whites test för heteroskedasticitet: 

F-värde: 0,229413   P-värde: 0,875530  F-värde: 2,015549   P-värde: 0,122159 

Observationer*R
2
: 0,728447  P-värde: 0,866493    Observationer*R

2
: 5,847193  P-värde: 0,119286                                          

                                        

Jarque-Bera test för normalitet:   Jarque-Bera test för normalitet: 

Skevhet: -1,215917  J-B: 55,32546  Skevhet: 0,845409  J-B: 7,213124 

Toppighet: 7,026955 P-värde: 0,000000  Toppighet: 3,162425 P-värde: 0,027145 

 

CARKöpföretaget:   CAR10Köpföretaget: 

 

Whites test för heteroskedasticitet:   Whites test för heteroskedasticitet: 

F-värde: 0,470180   P-värde: 0,704272  F-värde: 6,547152   P-värde: 0,000713 

Observationer*R
2
: 1,474160 P-värde: 0,688247       Observationer*R

2
: 15,57991    P-värde: 0,001383                                                                          

 

Jarque-Bera test för normalitet:   Jarque-Bera test för normalitet: 

Skevhet: -0,735680  J-B: 20,95289  Skevhet: 0,629273  J-B: 24,68998 

Toppighet: 5,493243 P-värde: 0,000028  Toppighet: 5,879593 P-värde: 0,000004 

 

CARTotalt:    CAR10Totalt: 

 

Whites test för heteroskedasticitet:   Whites test för heteroskedasticitet: 

F-värde: 0,170771   P-värde: 0,915694  F-värde: 6,541297   P-värde: 0,000717 

Observationer*R
2
: 0,543931 P-värde: 0,909139     Observationer*R

2
: 15,56960     P-värde: 0,001389                                                                           

 

Jarque-Bera test för normalitet:   Jarque-Bera test för normalitet: 

Skevhet: -1,535631  J-B: 126,1861  Skevhet: 0,344430  J-B: 2,057863 

Toppighet: 9,406386 P-värde: 0,000000  Toppighet: 3,590438 P-värde: 0,357389 

 

 

Modell med kontrollvariabler 
 

CARMålföretaget:    CAR10Målföretaget: 

 

Whites test för heteroskedasticitet:   Whites test för heteroskedasticitet: 

F-värde: 1,014164   P-värde: 0,448699  F-värde: 1,259146   P-värde: 0,276536 

Observationer*R
2
: 11,31500  P-värde: 0,417263     Observationer*R

2
: 13,43619      P-värde: 0,265774                                                                            

 

Jarque-Bera test för normalitet:   Jarque-Bera test för normalitet: 

Skevhet: -1,077998  J-B: 39,30996  Skevhet: 0,542303  J-B: 3,041760 

Toppighet: 6,328013 P-värde: 0,000000  Toppighet: 3,200836 P-värde: 0,218520 

 

CARKöpföretaget:   CAR10Köpföretaget: 

 

Whites test för heteroskedasticitet:   Whites test för heteroskedasticitet: 

F-värde: 1,233100   P-värde: 0,292038  F-värde: 2,522820  P-värde: 0,013457 

Observationer*R
2
: 13,21949 P-värde: 0,279222      Observationer*R

2
: 21,98071         P-värde: 0,024523                                                                      

 

Jarque-Bera test för normalitet:   Jarque-Bera test för normalitet: 

Skevhet: -0,804502  J-B: 17,96189  Skevhet: 0,625930  J-B: 24,15384 

Toppighet: 5,143797 P-värde: 0,000126  Toppighet: 5,845065 P-värde: 0,000006 

 

CARTotalt:    CAR10Totalt: 

 

Whites test för heteroskedasticitet:   Whites test för heteroskedasticitet: 

F-värde: 1,026197   P-värde: 0,438910  F-värde: 2,438901   P-värde: 0,016592 

Observationer*R
2
: 11,42370 P-värde: 0,408480       Observationer*R

2
: 21,51169     P-värde: 0,028441                                                                         

 

Jarque-Bera test för normalitet:   Jarque-Bera test för normalitet: 

Skevhet: -2,031299  J-B: 193,0167  Skevhet: 0,372356  J-B: 2,106820 

Toppighet: 10,79115 P-värde: 0,000000  Toppighet: 3,536780 P-värde: 0,348747 

 

 

  


