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Syfte: Syftet med denna uppsats är undersöka om aktieägare i amerikanska bolag erhåller någon              

abnormal avkastning vid företagsförvärv. Vidare syftar denna uppsats till att undersöka om det finns              

någon mätbar skillnad i den eventuella abnormala avkastningen vid ett gränsöverskridande förvärv            

respektive inhemskt.  

 

Metod: Studien ansätter en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att undersöka hur den               

abnormala avkastning aktieägarna i förvärvande företag erhåller vid förvärv och huruvida det finns en              

skillnad mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv samt undersöka vilka variabler som           

påverkar detta.  

 

Teoretiskt ramverk: Studien utgår från tidigare studier inom ämnet. Även teorier som effektiva             

marknadshypotesen och synergier används i analysen. 

 

Empiri: Empirin utgår från ett urval på totalt 402 annonserings mellan 2015-01-01 till 2019-12-31,              

varav 326 skedde inom USA respektive 76 i Västeuropa.  

 

Slutsats: Studien mynnar ut i slutsatsen att det uppkom en total abnormal avkastning på 0,54 %, utan                

statistisk signifikans. Inom USA uppgick den abnormala avkastning endast till 0,26 % medans förvärv             

i Västeuropa uppnådde 1,80 % abnormal avkastning, dock även dessa utan signifikans. Variablerna            

som valts kunde inte heller förklara den abnormala avkastningen.   
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Abstract 

Title: Does the market cry wolf when announcing acquisitions? 
 

Seminar date: 2021-01-14 

 

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate         

level, 15 ECTS-credits. 

 

Authors: Axel Brommesson Lundholm, Carl Nilsson Langkilde, Hugo Jönsson Svenmo 

 

Supervisor: Maria Gårdängen 

 

Key words: Acquisitions, Abnormal returns, USA, Western Europe, Multiple regression 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether shareholders in American companies              

receive any abnormal returns on company acquisitions. Furthermore, this thesis aims to investigate             

whether there is a measurable difference in the possible abnormal return on a cross-border acquisition               

and domestic. 

 

Methodology: The study employs a quantitative method with a deductive approach to examine how              

the abnormal return shareholders in acquiring companies enjoy on acquisitions and whether there is a               

difference between domestic and cross-border acquisitions and examine which variables affect this. 

 

Theoretical perspectives: The study is based on previous studies in the subject. Theories such as               

effective market hypothesis and synergies are also used in the analysis. 

 

Empirical foundation: Empirin is based on a sample of a total of 402 announcements between               

2015-01-01 to 2019-12-31, of which 326 took place in the USA and 76 in Western Europe. 

 

Conclusions: The study concludes that there was a total abnormal return of 0.54 %, without statistical               

significance. In the United States, the abnormal return was only 0.26 %, while acquisitions in Western               

Europe achieved 1.80 % abnormal returns, although these were also insignificant. The difference in             

cumulative abnormal return between the two countries was not significant. The variables chosen could              

not explain the abnormal return either.   
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1. Inledning 

Detta kapitel ger initialt en bakgrund över abnormal avkastning vid företagsförvärv för att 

sedan övergå i problemdiskussion och presentera studiens syfte. Kapitlet presenterar även 

två frågeställningar samt vilka avgränsningar studien gjort.  

1.1 Bakgrund  

Syftet för alla verksamheter är att maximera den långsiktiga förmögenheten hos aktieägarna            

(Hamberg et al. (2013). Ett sätt att uppnå maximal förmögenhet är att förvärva eller slå               

samman ett annat företag och därigenom öka tillgångar, försäljning samt marknadsandelar           

(Sudarsanam, 1995). 

 

I dagsläget finns relativt mycket forskning på företagsförvärv samt fusioner och området har             

varit föremål för stor tillväxt och därigenom stort intresse. De senaste decennierna har antalet              

företagsförvärv och även fusioner ökat kraftigt, framförallt sedan milleniumskiftet. Detta i           

kölvattnet av subprime-krisen. Under 2003-2007 var USA särskilt framstående i fråga om            

företagsförvärv och detta har kommit att bli en trend (med undantag under finanskrisen strax              

därefter då många planerade affärer gick i stöpet). 2015 slog den amerikanska marknaden             

rekord i antal företagsförvärv och är således en aktör som man bör hålla ögonen på vid                

undersökningar av företagsförvärv (Gaughan, 2017). USA utgör den absolut största          

marknaden för både företagsförvärv och sammanslagningar och har således representativa          

attribut inom området som sådant. Bara under de två första kvartalen av 2020 gjordes 281               

stycken M&A:s i USA till ett värde av mer än 1 miljard dollar. Det totala antalet M&A:s som                  

gjordes under det senaste året räknat från Augusti 2020 uppgick till ungefär 12 123 stycken,               

en minskning från föregående år där 14 247 företagsförvärv och fusioner genomfördes i USA              

(Statiska, 2020). Europeiska bolag har emellertid inte gjort anspråk på lika stora andelar av              

marknaden för företagsförvärv men är samtidigt föremål för många uppköp och dess marknad             

är ständigt växande. Enligt Mateev (2017) är den europeiska marknaden för M&A:s av stort              

intresse att undersöka på grund av dess dynamiska egenskaper, både som budbolag och             

målbolag. 

 

Samtidigt finns ett ytterligare intresse för att undersöka företagsförvärv, nämligen          

gränsöverskridande sådana, något Hamberg et al. (2013) påpekar i sin studie och menar att              
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kunskap om gränsöverskridande förvärv är viktigt för samhället. Volymen av          

gränsöverskridande förvärv har ökat över hela världen, från 23 % av den totala            

koncentrationsvolymen 1998 till 45 % år 2007. (Erel et al. 2012) Konceptuellt           

gränsöverskridande sammanslagningar sker av samma skäl som inhemska: två företag          

kommer att gå samman när deras kombination ökar värdet, eller nyttan, hos det förvärvande              

företaget. Nationella gränser innebär dock extra beräkningar av inhemska fusioner eftersom           

de är förknippade med ytterligare faktorer som kan hindra eller underlätta sammanslagningar.            

Kulturella eller geografiska skillnader kan även öka kostnaderna för att kombinera två            

företag. Styrningsrelaterade skillnader mellan länder kan motivera en fusion om det           

kombinerade företaget har bättre skydd för målföretagets aktieägare på grund av högre            

styrningsstandarder i det förvärvande företagets land (Erel et al. 2012).  

 

Enligt David Norburn och Richard Schoenberg (1994) har gränsöverskridande förvärv inom           

Europa ökat med 400 % de senaste fem åren, dock så fortsätter det vara en riskfylld aktivitet                

då endast hälften av förvärven blir lyckade. Anledningen finner dem främst i att förvärvaren              

saknar tillräckligt med information för att kunna lägga ett korrekt bud till målbolaget samt              

utmaningarna i att överkomma potentiella motstridiga kulturer. Globaliseringen och den          

tekniska utvecklingen ligger till grund för det ökade aktiviteten kring företagsförvärv och            

sammanslagningar. Majoriteten av M&A:s som gjordes mellan 1999-2000 var den inhemska           

marknaden där företaget fanns men uppemot 40 % gjordes gränsöverskridande mellan två           

länder (Shimizu et al. 2004). Dessa efterforskningar belyser vikten av att förstå möjligheterna             

och utmaningarna med gränsöverskridande företagsförvärv (Shimizu et al. 2004). KPMG          

genomförde en studie som visade att cirka 17 % av de gränsöverskridande förvärven leder till              

ökat värde och 53 % leder till försämrat aktieägarvärde. De resterande 30 % klassificerades            

som förstört aktieägarvärde då det inte uppstod någon märkbar skillnad. Följaktligen blev det             

totala resultatet att i 83 % av fallen ökade inte aktieägarnas avkastning (KPMG, 1999).  
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1.2 Problemdiskussion  

Tidigare forskning (Smith & Kim, 1994; Dodd, 1980; Ben-Amar & Andre, 2006) undersöker             

det förvärvande företaget och om det uppstår någon abnormal avkastning på kort sikt. Det              

råder delade meningar om det faktiskt uppstår någon abnormal avkastning eller inte, där             

Ben-amar & Andre (2006) menar att det uppstår en abnormal avkastning på 1,6 % över tre               

dagar vilket även stöds en annan studie (Goergen & Renneboog, 2004) som menar på att det                

abnormala avkastningen uppgår till 1,2 %. Andra studier (ex. Dodd, 1980) menar att det inte              

uppstår någon eller till och med negativ abnormal avkastning. Enligt Bjorvatn (2004) är det              

känt enligt litteraturen att det, i en fullt integrerad marknad, är mer lönsamt att vara utanför                

ett företagsförvärv eller sammanslagning än att vara delaktig. Andra studier (Horn & Persson,             

2001) menar på att exempelvis gränsöverskridande förvärv sker på grund av att det ger              

tillgång till utländska marknader medans inhemska förvärv sker för att minska konkurrensen            

på den inhemska marknaden.  

 

Området som sådant har således varit föremål för mycket diskussion, där vissa studier som              

tidigare nämnt visar på att det inte finns några indikationer på abnormal avkastning vid              

annonsering av företagsförvärv, något King et al. (2004) också tidigare argumenterat för.            

Polariseringen hos den tidigare forskningen inom företagsförvärv och även         

gränsöverskridande sådana tycks inte heller på senare år ha minskat. Vad beträffar            

aktualiteten hos den forskning som finns att tillgå är även den bristfällig; många studier har               

undersökt tidsperioder decennier bakåt i tiden, där helt andra förutsättningar rådde i termer av              

exempelvis marknadseffektivitet och informationsspridning. Exempel på studier som        

tillskrivits tidigare relevans är Hamberg, Overland & Lantz (2013) samt Agrawal et al. (1992)              

som observerade förvärv mellan år 1985-2007 respektive år 1955-1987, vilka i viss mån kan              

anses vara förlegade. 

 

På senare tid har vissa forskare valt att studera tillväxtmarknader vid forskning av             

gränsöverskridande förvärv och förvärv i allmänhet, en trend författarna av denna studie valt             

att motsätta sig genom att undersöka den mest etablerade marknaden för M&A:s som             

existerar i dagsläget – den amerikanska marknaden (Dell'Acqua et al. 2018). Ett            

återkommande perspektiv för forskning som gjorts inom detta område är det långsiktiga, där             

man observerar förvärvets prestationer i termer av börsvärde och liknande upp till fem år              

efter genomfört förvärv (Gregory, 1997, Loughran & Vijh, 1997, Agrawal et al. 1992. Det              
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fundamentala problemet i att göra en observation under en så lång tidsperiod är att andra               

händelser kan ske som påverkar prestationen, men som inte är förknippade med förvärvet             

som sådant.  

 

Den fundamentala diskussionen ligger emellertid i om eventuell abnormal avkastning som           

uppkommer vid annonseringen av förvärv faktiskt går att tillskrivas några underliggande           

faktorer samt om dessa går att säkerställa statistiskt. Slutsatser kring relationen mellan            

inhemska och gränsöverskridande förvärv har inte heller nått en konsensus inom området och             

en studie som fokuserar på aktuella tidsperioder och relevanta marknader är således av             

intresse. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är undersöka om aktieägare i amerikanska bolag erhåller någon             

abnormal avkastning vid företagsförvärv. Vidare syftar denna uppsats till att undersöka om            

det finns någon mätbar skillnad i den eventuella abnormala avkastningen vid ett            

gränsöverskridande förvärv respektive inhemskt. Detta med avstamp i förvärvande företag          

från den amerikanska marknaden (New York Stock Exchange) och målbolag med säte i             

Västeuropa. Uppsatsen kommer utgå ifrån tidigare studerade variabler som förknippas med           

abnormal avkastning och vidare diskutera om dessa påverkar avkastningen utifrån en           

multipel regression. Vidare ämnar alltså denna studie till att testa att om det uppkommer              

abnormal avkastning vid inhemska förvärv respektive gränsöverskridande, och i         

förlängningen undersöka om dessa skiljer sig åt.  

1.4 Frågeställningar  

1. Går det att fastställa någon abnormal avkastning för aktieägarna i det förvärvande            

företaget vid annonsering av ett förvärv?  

2. Kan man fastställa skillnader i den eventuella abnormala avkastningen för inhemska           

amerikanska förvärv respektive gränsöverskridande förvärv av västeuropeiska bolag? 
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1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till förvärv som sker på den amerikanska marknaden samt           

gränsöverskridande förvärv med amerikanska bolag som förvärvare och västeuropeiska         

företag som målbolag. Endast företag med huvudsäte i USA inkluderas i studien.            

Undersökningsperioden i fråga har avgränsats till fem dagar innan och fem dagar efter             

annonseringsdagen, alltså totalt 11 dagar, med historiska aktiedata från 250 börsdagar,           

motsvarande ett kalenderår, innan. Den totala tidsperiod där datan är insamlad från sträcker             

sig från 2015-01-01 till 2019-12-31 för att kunna bidra till en mer aktuell forskning kring               

ämnet. Som tidigare nämnts, men kan likväl förtydligas, är att inhemska förvärv avser där              

amerikanska bolag köper upp ett annat amerikansk bolag och gränsöverskridande förvärv           

avser där ett amerikansk bolag köper upp ett västeuropeiskt bolag. 

 

Betton et al. (2007) diskuterar uppkomsten av så kallad toehold, vilket innebär att budbolaget              

förvärvar aktier hos vederbörande företag innan ett bud om förvärv faktiskt initieras. De             

menar att auktionsteorin indikerar på att toehold kan ge en konkurrensfördel jämfört med             

rivaliserande anbud. I följande studie har detta tagits i beaktning och urvalet har begränsats              

såtillvida att inga bolag som innehar aktier i ett målbolag före uppköp har inkluderats.  
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1.6 Disposition 

1. Inledning: Detta kapitel ger initialt en bakgrund över abnormal avkastning vid            

företagsförvärv för att sedan övergå i problemdiskussion och presentera studiens syfte.           

Kapitlet presenterar även två frågeställningar samt vilka avgränsningar studien gjort. 

 

2. Teori: I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram, som syftar till att             

diskutera olika strategier, teoretiska synsätt samt forskning inom studiens område som           

tidigare genomförts, för att på så sätt ge en djupare förståelse för ämnet som sådant. 

 

3. Metod: Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet som använts för studien. Kapitlet           

inkluderar urval, studietyp, datainhämtning, variabler, statistisk metod för bearbetning av data           

samt en kritisk diskussion av vald metod.  

 

4. Resultat: I följande kapitel redovisas studiens resultat i form av deskriptiv statistik för              

samtliga variabler, resultatet för hypotesprövningar från t-tester och regressionsanalyser samt          

diagnostiska tester och åtgärder för regressionsmodellen. 

 

5. Analys: I följande kapitel genomförs en analys av resultat utifrån tidigare forskning samt              

presenterad teori. Detta i förhållande till de hypoteser som formulerats och prövats.  

 

6. Diskussion och slutsats: Följande kapitel behandlar studiens trovärdighet och kvalitet .            

Kritik mot den egna studien samt förbättringsområden presenteras i kombination med förslag            

till vidare forskning samt slutsats.   

12 



 

2. Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram, som syftar till att diskutera olika 

strategier, teoretiska synsätt samt forskning inom studiens område som tidigare genomförts, 

för att på så sätt ge en djupare förståelse för ämnet som sådant.  

2.1 Företagsförvärv 

Fusioner och förvärv är enligt Berk & DeMarzo (2017) en del av det som ofta kallas för                 

“marknaden för företagskontroll”. När ett företag förvärvar ett annat finns det en köpare, i              

denna uppsats kallad förvärvaren (även budbolag), och en säljare, som vidare benämns            

målbolaget. De två mekanismer som finns för att förändra hur ett bolag ägs eller kontrolleras               

är genom antagligen förvärvarna förvärvar målbolaget eller genom att förvärvaren och           

målbolaget går ihop genom en fusion.  

Företagsförvärv är den svenska motsvarigheten till engelskans Mergers and Acquisitions.          

Dock finns en distinktion mellan begreppen rent juridiskt och i svensk lagstiftning benämns             

mergers istället som fusioner. En fusion innebär således att två juridiska parter går ihop och               

bildar en egen entitet. En fusion är alltså inget uppköp och författarna är således endast               

intresserade av engelskans acquisitions (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551). 

Genom åren har förvärvsmarknaden alltid kännetecknats av förvärvsvågor. Period med          

många förvärv följs alltid av perioder med låg aktivitet på förvärvsmarknaden. Samma            

ekonomiska aktiviteter som driver expansion bland bolag drivers också topparna i           

förvärvsaktivitet. Varje period brukar kännetecknas av en speciellt typ av förvärv. På 60-talet             

förvärvade man målbolag som var i en helt annan bransch än moderbolaget, medans tidigt              

00-tal ökade förvärvandet inom telekommunikation och IT (Berk & DeMarzo, 2017). 

2.3 Synergieffekter 

Enligt Kumar & Sharma (2019) är synergieffekter en av de främsta motiveringar till att              

företagsförvärv sker och att premierna för dessa förvärv betalas. Synergier förekommer i            

form av kostnadsminskningar och intäktsförbättring genom att företagets omfattning ökar,          

vilket ger uppköparen stordriftsfördelar. Effektivitetsvinster realiseras av överlägsen        

ledningsprestanda och effektivitet om ledningsförmågan efter förvärvet förbättras        
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anmärkningsvärt. De fria marknaderna gör att förvärven huvudsakligen är värdeökande om           

den kombinerade prestandan utnyttjas. Realisering av synergier uppnås genom effektiv          

resursallokering och kostnadseffektivitet som tillsammans som annars inte skulle vara          

genomförbara om förvärvet inte ägt rum. Synergier kan delas upp i operationella och             

finansiella synergier. 

 

Operationella synergier visar sig i form av stordriftsfördelar, marknadsandelar och expansion.           

Genom att förvärva ett företag inom en annan bransch eller geografisk marknad som man vill               

ge sig in på är inte allt för sällan ett mycket snabbare sätt att expandera. Förvärv av ett visst                   

företag kan dessutom ge vissa synergiska fördelar för förvärvaren, till exempel när två             

affärsområden kompletterar varandra, vilket kan leda till stordriftsfördelar (Gaughan, 2011).  

 

Finansiell synergi avser effekterna av ett företagsförvärv på kostnaderna för kapital i det             

förvärvande företaget. Beroende på i vilken utsträckning finansiella synergier finns i           

företagssammansättningar, bör kapitalkostnaderna sänkas. En sammanslagning av två företag         

bör minska risken om företagens kassaflöden är inte perfekt korrelerade. Om förvärvet sänker             

kassaflödets volatilitet, så kommer investerare betrakta företaget som mindre riskabelt.          

Risken för konkurs skulle förmodligen också bli mindre, med tanke på att breda svängar upp               

och ner i det numera sammanslagna företagets kassaflödet skulle vara mindre troligt            

(Gaughan, 2011). 

2.4 Hybris-hypotesen 

Hybrishypotesen myntades år 1986 av Richard Roll och är ett försök att förklara och förstå               

tankegångarna hos beslutsfattarna vid ett företagsförvärv. Hypotesen tar avstamp i varför           

företag ofta betalar en för hög premie vid förvärv, vilket då mynnar ut i att enskild                

beslutsfattare ofta överskattar sin egen förmåga och tror sig själva veta bättre än marknaden              

vid värdering av bolaget som ska upphandlas. Förvärvarna som är smittad av hybris betalar              

helt enkelt mer än vad målbolaget är värt. Denna överbetalning är en följd av övervärdering               

av målbolagets potential genom en alldeles för optimistisk prognos av målets           

affärsmöjligheter (Roll, 1986).  
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2.5 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen utvecklades av Fama (1970) och utgår från att prisbildning            

på värdepapper alltid avspeglar sig i informationen som finns tillgänglig på marknaden. Fama             

delade upp effektiviteten i tre olika former: svaga, semi-starka och starka former av             

effektivitet. 

 

Svag effektivitet: På en svag effektiv marknad reflekteras prisbildning endast i historiska            

priser. I och med avsaknaden av framtida händelser så kan man inte hitta några trender eller                

mönster i hur priserna rör sig.  

Semi-stark effektivitet: På den semi-starka marknaden så påverkar även, utöver historiska           

priser, all offentlig information. Detta leder till att endast personer med insiderinformation            

kan generera abnormal avkastning. 

Stark effektivitet: På en stark effektiv marknad så rör sig aktiepriserna utifrån all information              

tillgänglig. Alla parter får tillgång till historisk-, offentlig- och insiderinformation samtidigt,           

vilket gör att det inte heller går att erhålla någon abnormal avkastning (Fama, 1970). 

 

Malkiel (2003) definierar effektiva finansiella marknader som marknader där investerare inte           

kan uppnå abnormal avkastning utan att ta en abnormal risk. Han menar att många ekonomer               

som tror på effektivitet gör det på grund av marknadens framgångsrika förmåga att spegla ny               

information, både snabbt men också oftast väldigt exakt. Främst tror dessa ekonomer på att              

finansmarknaderna är effektiva eftersom de inte tillåter investerare att tjäna en riskjusterad            

abnormal avkastning. Malkiel är dock tydlig med att poängtera att marknader är effektiva             

även om det uppstår fel i värderingar, såsom “internetbubblan” kring millennieskiftet.  

2.6 Tidigare forskning  

Nedan har författarna av denna studie sammanställt ett urval av tidigare studier samt             

forskningar som fokuserat på abnormal avkastning vid både gränsöverskridande och          

inhemska förvärv. Avsnittet inleds vidare med fastställda resultat på abnormal avkastning           

som beroende variabel inom eventstudier. Detta utökas med en genomgående redogörelse för            

samtliga oberoende variabler som används i denna studie i förhållande till ytterligare            

forskning. Detta både för att möjliggöra jämförelser samt för att rättfärdiga och legitimera de              

val författarna av denna studie gjort i termer av variabler.  

15 



 

Tabell 2.1. Sammanställning av tidigare forskning 
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Skribenter Resultat 
Antal 

observ- 
ationer 

Förklarande 
variabel 

Land/region 
(förvärvande) 

Event- 
fönster 

Moeller & 
Schlingemann 
(2005) 

Inhemska förvärv 
genererade ca 1 % högre 
avkastning än 
gränsöverskridande 

4430 
 

storlek, betalning, 
branschtillhörighet USA (t-1,t+1) 

Hamberg, 
Overland & 
Lantz (2013) 

Inhemska förvärv 
genererade högre 
avkastning än 
gränsöverskridande 
sådana. 

240 
 

betalning, bransch, 
relativ storlek, 
storlek på premien 
(bud) 

Sverige  (t-1,t+1) 

Campa & 
Hernando (2004) 

Förvärvarens 
genomsnittliga 
kumulativa abnormala 
avkastning är 0 % 

262 

gränsöverskridande 
inhemsk, 
regleringar, relativ 
storlek 

UK (t-30,t+30) 

Kim & Jung 
(2015) 

Den abnormala 
avkastningen var positiv 
vid gränsöverskridande 
förvärv 

225 storlek i absoluta 
termer  Asien (t-1,t+1) 

(t-5,t+5) 

Jarell & Poulsen 
(1989) 

1,29 % abnormal 
avkastning för det 
förvärvande bolaget  

450  relativ storlek  USA (t-20, t+10) 

Mateev (2017) 
Gränsöverskridande 
förvärv generera positiv 
avkastning  

2823 

betalningsmetod 
noterade bolag, 
gränsöverskridande 
bransch 

Europa  (t-1,t+1) 

Holl and Kyriazis 
(1997) 

-1,25 % signifikant 
abnormal avkastning 2 
månader efter 
annonserings- 
dagen inom UK 

178 

bransch, 
marknadsvärde på 
företagen, andelen 
ägarandelar 

UK (t-3,t=0) 

P. Beitel, D. 
Schiereck & M. 
Wahrenburg 
(2002)  

-0,2 % CAR utan 
5 %-signifikans 98  banksektorn, 

gränsöverskridande Över hela världen (t-20,t+20) 

Martynova & 
Renneboog (2011) 

0,72 % signifikant 
abnormal avkastning. 2419 

gränsöverskridande 
betalningsmetod, 
bransch,  
attityd mot bud 

UK & Europa (t-1,t+1) 

Georgen & 
Renneboog (2004) 

0,7 % signifikant 
abnormal avkastning 158 

gränsöverskridande 
hostile vs friendly, 
betalningsmetod, 
bransch 

UK & Europa (t-2,t+2) 



 

2.6.1 Abnormal avkastning 

Studier huruvida företagsförvärv generar en abnormal avkastning är omfattande och tillägnats           

en hel del forskning . Dock visar studierna varierade resultat. Exempelvis Martynova &             

Renneboog (2011), Kim & Jung (2015) och Georgen & Renneboog (2004) visar alla på en               

signifikant positiv avkastning, om än liten men fortfarande positiv. Samtidigt visar andra            

studier, såsom Holl & Kyriazis (1997), Campa & Hernando (2004), att den abnormala             

avkastningen är noll eller till och med negativ. Gemensamt för all tidigare forskning som har               

studerats är att det är just den abnormala avkastningen som studerats när man tittar på hur                

företag påverkas av företagsförvärv. Olika längd på eventfönster och viss skillnad i val av              

variabler gör att resultaten skiljer sig åt men metoder som använts går att direkt jämföra där                

många studier mynnar ut i en positivt eller negativ abnormal avkastning. 

 

Hypotes 1: 

 Det uppstår inte en abnormal avkastning vid ettH0 :   

företagsförvärv för aktieägare i amerikanska bolag  

mot 

 Det uppstår en abnormal avkastning vid ettH1 :   

företagsförvärv för aktieägare i amerikanska bolag   
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2.6.2 Gränsöverskridande förvärv 

Gränsöverskridande förvärv och dess påverkan på abnormal avkastning (på         

annonseringsdagen) vid ett förvärv är en central variabel i studien och är även en del av den                 

frågeställning som framgår av första avsnittet. Vad beträffar det forskningsunderlag som           

finns att tillgå i dagsläget är detta omfattande och samtidigt inkonsekvent i termer av              

påvisade samband. Forskning kring gränsöverskridande förvärv visar emellertid att det          

förvärvande företagets abnormala avkastning är lägre för gränsöverskridande än inhemska          

förvärv vid annonseringar av anbud. (Conn, Cosh, Guest, & Hughes, 2005; Eckbo &             

Thorburn, 2000; Francis, Hasan och Sun, 2008; Mantecon, 2009; Martynova & Renneboog,            

2006; Moeller & Schlingemann, 2005; referat i Hamberg et al. 2013). Trots överväldigande             

stöd för lägre abnormal avkastning vid gränsöverskridande förvärv och ett stor andel            

misslyckanden finner vissa studier motsatt stöd i sin forskning. Två studier där positiv             

abnormal avkastning påvisats vid annonsering av ett gränsöverskridande förvärv är Mateev           

(2017) samt Kim & Jung (2015). 

 

Majoriteten av de studier som har genomförts har undersökt den abnormala avkastningen i             

komparativa termer mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv och således inte          

gränsöverskridande aktiviteter som enbart en oberoende variabel vid studeringen av abnormal           

avkastning som sådan. Detta framgår av tabellen som avsnittet inleds med. Campa &             

Hernando (2004) genomförde en studie med ett urval på 262 bolag där abnormal avkastning              

endast studerades med gränsöverskridande respektive inhemskt förvärv som förklarande         

variabel. Man fastställde ett samband men genomförde ingen regression och presenterade           

således ingen statistisk signifikans i resultatet. Detta är sant för många andra studier, där              

positiv eller negativ abnormal avkastning påvisats men stöds inte av någon regression eller             

bakomliggande variabler i statistisk bemärkelse.  

 

Hypotes 2: 

 Det finns inte en skillnad i abnormal avkastning mellanH0 :   

inhemska och gränsöverskridande förvärv 

mot 

 Det finns en skillnad i abnormal avkastning mellanH1 :   

inhemska och gränsöverskridande förvärv 
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2.6.3 Branschrelaterade förvärv 

Tidigare forskning där man använt bransch som en oberoende variabel för att förklara             

abnormal avkastning är inte fullt lika omfattande som många andra variabler och studier har i               

regel relativt snäva definitioner. Moeller och Schlingemann studerade den abnormala          

avkastningen för amerikanska budbolag och undersökte 4430 stycken bolag mellan åren 1985            

and 1995. Bland de oberoende variablerna återfanns branschrelaterade förvärv och dess           

påverkan på avkastningen. Vidare fann författarna ingen statistisk signifikans för variabeln           

och menade att den inte kunde användas för att förklara varför inhemska förvärv genererade              

1 % högre abnormal avkastning i förhållande till gränsöverskridande förvärv (Moeller &           

Schlingemann, 2005). Som nämnts i inledningen bör samtidigt kritik riktas mot studier som             

undersökt tidsperioder där informationsspridningen var betydligt mindre effektiv, som i detta           

fall där studien ägde rum för ca 35 år sedan.  

 

Hamberg, Overland & Lantz (2013) studerade även de den abnormala avkastningen med            

branschöverskridande förvärv som parameter. I denna studie som omfattade ett urval om 240             

stycken bolag fann man att inhemska förvärv genererade högre avkastning än           

gränsöverskridande sådana. Vad beträffar branscher tittade man branschöverskridande        

förvärv och ingen signifikant påverkan på den abnormala avkastningen kunde fastställas. 

 

Hypotes 3:  

 Det finns inte en skillnad i abnormal avkastning mellanH0 :   

branschöverskridande förvärv och förvärv inom samma bransch 

mot 

 Det finns en skillnad i abnormal avkastning mellanH1 :   

branschöverskridande förvärv och förvärv inom samma bransch 
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2.6.4 Relativ storlek  

Studier som närmat sig den abnormala avkastningen med förvärvets relativa storlek som            

förklarande variabel har presenterat blandade slutsatser. I dagsläget tycks det inte råda någon             

egentlig konsensus kring dess påverkan. Tidigare forskningsunderlag utgörs exempelvis av          

Jarrell och Poulsen (1989), som hävdar att ett förvärv som genomförs av ett relativt stort               

målbolag har större påverkan på budbolaget. Detta får medhåll av en liknande studie av              

Agrawal (1992), som även den påvisade ett samband mellan den abnormala avkastningen och             

den relativa storleken, där relativt små förvärv var betydligt sämre i termer av avkastning. Det               

skall tilläggas att dessa studier genomfördes innan millenniumskiftet och diverse vågor inom            

marknaden för företagsförvärv har kommit och gått sedan dess. Man bör även ha i åtanke att                

informationsspridningen i dagens samhälle är betydligt mer effektiv jämfört med tidigare           

under 1900-talet. Agrawal et al. studie observerar förvärv som gjordes mellan 1955 och 1987.              

Samma kritik bör riktas mot Jarrell och Poulsen (1989).  

På senare tid har exempelvis Hamberg, Overland & Lantz (2013) även de tittat på den               

abnormala avkastningen vid gränsöverskridande förvärv, och undersökt vare sig den relativa           

storleken ger utslag i en regression. Variabeln som sådan är i denna studie definierad som;               

målföretagets marknadsvärde i termer eget kapital före anbud dividerat med summan av det             

förvärvande och målföretagets marknadsvärde på eget kapital före anbud. Detta går att            

likställa med den definition som författarna av denna uppsats använder sig av och återfinns på               

punkt 3.4.2. Vidare presenterar Hamberg et al. (2013) att det inte gick att fastställa statistisk               

signifikans för variabeln på någon vald signifikansnivå. Man undersökte annonseringseffekten          

vid inhemska och gränsöverskridande förvärv och fann således ingen signifikant påverkan på            

BHAR som fungerande som beroende variabel (Hamberg, Overland & Lantz, 2013). 

 

Hypotes 4:  

 Den relativa storleken på förvärven har inte en påverkan på denH0 :   

abnormala avkastningen vid annonseringen av ett förvärv 

mot 

 Den relativa storleken på förvärven har en påverkan på denH1 :   

abnormala avkastningen vid annonseringen av ett förvärv 
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2.6.5 Lönsamhet 

Lönsamhet har i tidigare forskning studerats i många olika aspekter. Framförallt har studier             

tittat på det förvärvande företagets lönsamhet före och efter genomfört förvärv och hur             

affären påverkat verksamheten i termer av lönsamhet. Vad beträffar lönsamhet som           

förklarande variabel är forskningen betydligt knappare och ingen av de studier som            

inkluderats i denna uppsats har närmat sig detta. Författarna av denna studie har emellertid              

valt att testa ifall lönsamheten hos bolagen före förvärv påverkar den abnormala avkastningen             

och således om lönsamma bolag eventuellt presterar bättre i det avseendet. Variabelns            

utformning återfinns i metoddelen.  

 

Hypotes 5:  

 Lönsamheten hos det förvärvande bolaget har inte enH0 :   

påverkan på den abnormala avkastningen 

mot 

 Lönsamheten hos det förvärvande bolaget har enH1 :   

påverkan på den abnormala avkastningen 
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2.6.6 Serieförvärv  

Tidigare forskning kring serieförvärv har även förekommit i studier kring abnormal           

avkastning. Conn et al. (2004) presenterade en studie där slutsatsen drogs att både inhemska              

och gränsöverskridande förvärv och dess abnormala avkastning påverkas avsevärt om          

företaget är serieförvärvare eller inte. Studien visade att företag som inte är serieförvärvare             

generellt hade högre avkastning vid annonseringen av ett företagsförvärv. 

 

Tidigare forskning har även i viss utsträckning behandlat serieförvärv som ett bortfall.            

Loughran och Vijh (1997) använder sig exempelvis av så kallad “look ahead bias” för att               

istället exkludera transaktioner som överlappar under den observerade tidsperioden. Look          

ahead bias uppstår när en studie eller simulering bygger på data eller information som ännu               

inte var tillgänglig eller känd under den tidsperiod som studeras Loughran och Vijh (1997).              

Detta är något denna studie bortser från och kommer istället betrakta dessa förvärv som en               

variabel i form av serieförvärv. Ett företag klassas som serieförvärvare om två eller fler              

förvärv gjorts inom en femårsperiod (Ismail, 2008).  
 

Hypotes 6: 

 En historik av tidigare förvärv påverkar inte denH0 :   

abnormala avkastningen vid annonsering av ett förvärv 

mot 

 En historik av tidigare förvärv påverkar denH1 :   

abnormala avkastningen vid annonsering av ett förvärv 
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2.6.7 Betalningsmetod  

Vad beträffar betalningsmetoden vid ett gränsöverskridande förvärv har även denna varit           

föremål för forskning och undersökts i förhållande till den abnormala avkastningen. Mateev            

(2017) genomförde, likt författarna av denna uppsats, en studie på den europeiska marknaden             

där gränsöverskridande förvärv undersöktes. Denna studies resultat pekar på att förvärvare           

inom Europa erhöll en viss abnormal avkastning. Detta gällde för både inhemska och             

gränsöverskridande förvärv. Man fastställde att högre avkastning genererades i de fall där            

uppköpet gjorts kontant och den förklarande variabeln som tillskrevs påverkan var just            

betalningsmetoden (Mateev, 2017). Andra studier där betalningsmetoden undersökts som         

förklarande variabel var i Kohers (2004), Draper & Paudyal (2006), Loughran & Vijh (1997),              

Rappaport & Sirower (1999) samt Pinkowitz, Sturgess & Williamsson (2013). Samtliga           

studier har visat på att förvärv som gjorts med likvida medel presterar bättre än förvärv som                

betalats med aktier, detta under olika ansatser men med samma slutsats. Det skall dock              

tilläggas att betalningsmetoden funnit visst motstånd på andra håll i fråga om dess styrka som               

förklarande variabel, där King et al. (2004) inte fann belägg för att kontant betalning skulle               

ha annan inverkan på avkastningen än aktier.  

 

Tidigare forskning har även fokuserat på att undersöka de underliggande faktorerna till varför             

olika betalningsmedel används, utöver att undersöka dess direkta påverkan på abnormal           

avkastning. Exempelvis argumenterade Martin (1996) för att företagsförvärv i allmänhet          

finansieras kontant, då likvida medel snabbar på affärer och är betydligt effektivare            

processmässigt än vad uppköp finansierade med aktier är. Martin menar vidare att            

anbudsgivarens incitament till att finansiera uppköp med likvida medel således grundar sig i             

att minimera konkurrens genom att vara så effektiva som möjligt i upphandlingsprocessen.  

 

Hypotes 7: 

 Betalningsmetoden som annonseras har inte enH0 :   

påverkan på den abnormala avkastningen vid förvärv 

mot 

 Betalningsmetoden som annonseras har enH1 :   

påverkan på den abnormala avkastningen vid förvärv 
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2.7 Sammanställning av hypoteser 

Samtliga hypoteser utifrån tidigare forskning är sammanställda i Tabell 2.2. Variablerna som           

kommer användas för tester av dessa presenteras i metoddelen under Kapitel 3. 

 

Tabell 2.2. Sammanställning av studiens noll- samt mothypoteser 
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 Nollhypotes Mothypotes 

Hypotes 1  Det uppstår inte en abnormalH0 :  
avkastning vid ett företagsförvärv 
för aktieägare i amerikanska bolag  

 Det uppstår en abnormalH1 :  
avkastning vid ett företagsförvärv för 
aktieägare i amerikanska bolag  

Hypotes 2  Det finns inte en skillnad iH0 :  
abnormal avkastning mellan 
inhemska och gränsöverskridande 
förvärv 

 Det finns en skillnad i abnormalH1 :  
avkastning mellan inhemska och 
gränsöverskridande förvärv 

Hypotes 3  Det finns inte en skillnad iH0 :  
abnormal avkastning mellan 
branschöverskridande förvärv och 
förvärv inom samma bransch 

 Det finns en skillnad i abnormalH1 :  
avkastning mellan 
branschöverskridande förvärv och 
förvärv inom samma bransch 

Hypotes 4  Den relativa storleken påH0 :  
förvärven har inte en påverkan på 
den abnormala avkastningen vid 
annonseringen av ett förvärv 

 Den relativa storleken påH1 :  
förvärven har en påverkan på den 
abnormala avkastningen vid 
annonseringen av ett förvärv 

Hypotes 5  Lönsamheten hos detH0 :  
förvärvande bolaget har inte en 
påverkan på den abnormala 
avkastningen 

 Lönsamheten hos det förvärvandeH1 :  
bolaget har en påverkan på den 
abnormala avkastningen  

Hypotes 6  En historik av tidigareH0 :  
förvärv påverkar inte den 
abnormala avkastningen vid 
annonsering av ett förvärv 

 En historik av tidigare förvärvH1 :  
påverkar den abnormala avkastningen 
vid annonsering av ett förvärv 

Hypotes 7  Betalningsmetoden somH0 :  
annonseras har inte en påverkan 
på den abnormala avkastningen vid 
förvärv 

 Betalningsmetoden somH1 :  
annonseras har en påverkan på den 
abnormala avkastningen vid förvärv 



 

3. Metod 

Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet som använts för studien. Kapitlet inkluderar 

urval, studietyp, datainhämtning, variabler, statistisk metod för bearbetning av data samt en 

kritisk diskussion av vald metod.  

3.1 Översikt 

Studien ansätter en kvantitativ metod för att undersöka hur den abnormala avkastning            

aktieägarna i förvärvande företag erhåller vid förvärv och huruvid det finns en skillnad             

mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv samt undersöka vilka variabler som          

påverkar detta. Enligt Bryman & Bell (2017) ämnar en kvantitativ metod att mäta och              

generalisera problemområdet, vilket går hand i hand med det författarna av denna studie har              

för avsikt. För att mäta avkastning bygger undersökningen på tillvägagångssättet för en            

eventstudie, som syftar till att se hur en specifik händelse påverkar värdet på ett företag.               

Vidare väljs ett antal variabler som kan ha betydelse för värdeutvecklingen på det             

förvärvande företaget som sedan kodas om till dummyvariabler för användning i en multipel             

regressionsanalys. Både val av metod, tillvägagångssätt och variabler har använts i tidigare            

studier inom liknande områden.  

 

Denna studie utgår från ett deduktiv ansats, där hypoteser formulerats utifrån befintlig teori             

och sedan testats utifrån vald forskningsstrategi. Fördelar med en deduktiv ansats är det ger              

en möjlighet att förklara sambandet mellan koncept och variabler, att kvantifiera koncept            

samt en möjlighet till att generalisera resultatet i en viss utsträckning (Bryman & Bell, 2017).  

3.2 Datainhämtning 

För inhämtning av data används två olika databaser. Först används databasen Zephyr från             

Bureau Van Dijk för att hämta information om de förvärven som skett inom ramarna för               

studien. Genom Zephyr hämtades dessutom information om företagen som senare ligger till            

grund för de oberoende variablerna, såsom företagens storlek, rörelseresultat,         

betalningsmedel för transaktionen, etc. Dessa data kompletteras sedan med historiska          

aktiedata från Datastream av Thomson Reuters för respektive företag samt data för S&P 500              

Index under motsvarande perioder.  
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3.2.1 Urval 

Studiens urval av förvärvande företag består utav företag som är noterade på New York Stock               

Exchange. Totalt inkluderades 402 företagsförvärv, varav 326 inhemska samt 76          

gränsöverskridande mellan USA och Västeuropa i studien. De urvalskriterier som studien           

använder presenteras nedan. Detaljer om urvalsstorlek finns i Tabell 3.1. 

 

- Förvärvande företag börsnoterade på New York Stock Exchange 

Då studien ämnar undersöka om det finns någon skillnad på inhemska och            

gränsöverskridande förvärv måste företaget vara börsnoterat i USA, varvid avgränsning          

gjordes till endast New York Stock Exchange.  

 

- Förvärvet ska vara annonserat men behöver inte blivit genomfört 

Då studien utgår ifrån om annonsering av ett förvärv genererar någon abnormal            

avkastning behöver förvärvet endast vara annonserat för att kunna titta på förändringarna            

på aktiepriset. På grund av denna anledning behöver inte förvärvet ha genomförts. 

 

- Förvärv mellan 2015-01-01 och 2019-12-31 

Studien har valt att fokusera på en femårig tidsperiod mellan 2015 och 2019 för att få ett                 

bra urval med aktuell data. Denna period innefattar ingen omvälvande finansiell händelse            

såsom en kris som kan förvränga estimeringen av parametrar. 

 

- Förvärvande företag får inte ha något innehav sen tidigare i målbolaget samt            

annonseringen måste avse ett uppköp på mer än 51 % av aktierna i målbolaget 

För att förvärvet ska ha en tillräckligt stor påverkan på aktiepriset behöver det             

förvärvande företaget förvärva mer än 51 % i målbolaget samt att förvärvande företaget            

får inte inneha några aktier i målbolaget sen tidigare. I praktiken var samtliga förvärv till               

100 % förutom fem stycken. 

 

- Relativ storlek på förvärvet måste vara större än eller lika med 10 %1 

För att annonseringen av förvärvet ska ha en påverkan på aktiepriset har författarna valt              

att endast inkludera annonseringar där förvärvsvärdet är minst 10 % av det förvärvande            

företags totala tillgångar 1 år innan annonsering. 

1 Observera att denna delen av urvalet inte gjordes i databasen Zephyr utan istället filtrerades manuellt i Excel.                  
På grund av detta nämns det även under bortfall. 
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Tabell 3.1. Urvalskriterier i databasen Zephyr 

3.2.2 Bortfall 

Av de totalt 1172 stycken förvärv som inhämtas från databasen Zephyr enligt sökkriterierna             

ovan utgår 770 stycken vilket därmed lämnar 402 stycken för regressionen. 647 av dessa              

förvärv utgår på grund av den jämförelsevis lilla storleken på målföretaget i relation till det               

förvärvande företaget. Enligt ovan är gränsen för den relativa storleken satt till mer än eller               

lika med 10 % av det förvärvande företagets storlek. Den minsta av de tre grupperna              

innefattar förvärv där det förvärvande företaget ej är registrerat med amerikansk landskod,            

något som borde ha filtrerats bort i samband med sökningen i databasen. I denna grupp               

återfinns 15 stycken förvärv. Slutligen kvarstår en grupp om 90 stycken förvärv där avsaknad              

av aktiedata resulterat i räknefel vid framtagningen av CAR. Informationen ovan är            

sammanställd i Tabell 3.2. 

 

Tabell 3.2. Filtrerade bortfall i Microsoft Excel 
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1. Deal type: Acquisition 759187 
2. Methods of payment: Cash, Shares 1096893 
3. Percentage of stake: Percentage of initial stake (max: 0 %); Percentage of 

acquired stake (min: 51 %) 
636504 

4. Time period: on and after 2015-01-01 and up to and including 2019-12-31 
(announced) 

663701 

5. Listed/Unlisted/Delisted companies: listed acquiror 369837 
6. Main stock exchange: New York Stock Exchange (NYSE) ( Acquiror ) 40263 
7. Domestic deals: North America 507004 
8. Cross border deals: North America ( acquiror ); Western Europe ( target ) 101218 

 Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 And 6 And (7 Or 8) 
TOTAL 1172 

A. Relative deal size of transaction: Less than 10 % 647 
B. Acquirer country code: Not US 15 
C. Cumulative Abnormal Return: Not calculated due to insufficient data 90 

 Boolean search: A Or B Or C 
TOTAL 770 



 

3.3 Eventstudie  

Genom att använda sig utav en eventstudie kan man se om en specifik händelse påverkar               

aktiekursen för bolagen. Enligt “Event studies in Economics and Finance” av A. Craig             

MacKinlay (1997), har eventstudier används för att se effekterna av företagsförvärv tidigare            

och blir därmed naturligt att applicera i denna uppsats. Nyttan av en eventstudie kommer av               

det faktum att effekterna av en händelse återspeglas omedelbart i aktiepriserna, förutsatt att             

marknaden är rationell. Eventstudier används för att särskilja företagsspecifika händelser från           

marknadsspecifika händelser (Benninga, 2008). Initialt vid en eventstudie måste man          

bestämma intresseområdet samt vilken tidsperiod man ska analysera aktiekurserna, det vill           

säga estimeringsperioden (MacKinlay, 1997). Tidigare studier med liknande frågeställningar         

har även använt sig av en eventstudie för att titta på den abnormala avkastningen (Mateev,               

2017; Moeller & Schlingemann, 2005; Conn et al. 2005; Hamberg et al. 2013; Martynova &               

Renneboog, 2011; Beitel et al. 2002). Därav blir det mest intuitivt att använda sig utav en                

eventstudie även i denna studie för att kunna besvara frågeställningarna. 

3.3.1 Struktur och tillvägagångssätt 

MacKinlay (1997) använder sig av följande steg för att genomföra en eventstudie, vilket även              

är den struktur som kommer användas i denna uppsatsen. 

 

1. Definiera händelse och händelsefönster 

2. Bestäm urvalskriterier för data 

3. Estimera normal avkastning 

4. Beräkna abnormal avkastning 

5. Utför ekonometriska tester 

6. Utvärdera empiriska resultat 

3.3.2 Tidsram 

En eventstudie består av tre tidsramar, estimeringsfönster, eventfönster och the post event            

window. Estimeringsfönstret används för att bestämma aktiens normala avkastning med          

avseende på marknads- eller branschindex. Eventfönstret är det händelsefönster som oftast           

börjar några dagar före händelsen och slutar några dagar efter medans the post event window               

används för att undersöka om händelsen har påverkats aktiens avkastning (MacKinlay, 1997).  
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Författarna har valt att använda sig av ett eventfönster som sträcker sig över 11 dagar och ett                 

estimeringsfönster som sträcker sig över 250 dagar. Dessa fönster utgår från MacKinlays            

(1997) rekommendationer kring vilken tidsram som ska användas för en eventstudie.           

Figur 3.1 innehåller en grafisk presentation av tidsramen. 

 

 

Figur 3.1. Tidsram för eventstudie 

 

Ur dessa tidsfönster går det att ställa upp följande definitioner för tidpunkter som kan              

användas i senare beräkningar: 

 

0τ =  är eventdagen 

 till Tτ =  1 + 1 Tτ =  2 är eventfönstret med längden L2 = T 2 − T 1  

 till Tτ =  0 + 1 Tτ =  1 är estimeringsfönstret med längden L1 = T 1 − T 0  

3.3.3 Modell för normal avkastning 

Vid beräkning av normal avkastning går det att använda sig av flertalet metoder som generellt               

sett kan delas upp i två olika kategorier; statistiska och ekonomiska. MacKinlay (1997)             

presenterar tre olika metoder; Capital Asset Pricing Model (CAPM), Constant Mean Return            

Model och marknadsmodellen. Författarna till den studie har valt, enligt MacKinlays           

rekommendation, att använda sig av marknadsmodellen för skattning av den normala           

avkastningen då MacKinlay (1997) menar på att den genererar en ökad förmåga att upptäcka              

diverse händelsers påverkan på aktiepriset. Marknadsmodellen utgår från att den förväntade           

avkastningen är lika med marknadsportföljens avkastning. Även fast CAPM valts bort som            

metod så resulterar den i liknande resultat som marknadsmodellen men är dock mer             

avancerad metod att använda sig utav. Constant Mean Return Model är valts bort på grund av                

den inte hänsyn till marknadsportföljen, vilket då följs av en större variation i den abnormala               

avkastningen.  
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Denna studie kommer använda sig av en estimering av marknadsmodellens parametrar för            

beräkning av normal avkastning. I enlighet med den metod som MacKinlay (1997) lägger             

fram görs detta med minsta kvadratmetoden (OLS). Marknadsmodellen uttrycks som  

 

α R εRiτ =  i + βi mτ +  iτ   (3.1) 

 

där och är den dagliga avkastningen för period för aktie och marknaden . Riτ  Rmτ       τ   i    m  

Dessa dagliga avkastningar har tagits fram genom prisuppgifter för aktier och S&P 500 från              

Datastream genom uttrycket .Rτ = P τ−1

P −Pτ τ−1  

 

När den dagliga avkastningen för aktierna samt marknaden , i form av förändringen av      i    m       

indexet S&P 500, kan marknadsmodellens parametrar och skattas enligt följande      α   β     

beräkningar 

 

 och β̂ i =  
(R −μ )∑

T 1

τ= T +10
mτ ˆm

2

(R −μ )(R −μ )∑
T 1

τ= T +10
iτ ˆ i mτ ˆm

μ μα̂i =  ˆ i − β̂ i ˆ m        (3.2) 

 

där medelvärdena  och  som används beräknas genomμ̂i μ̂m   

 

 och μ̂i = 1
L1

∑
T 1

τ= T +10

Riτ μ̂m = 1
L1

∑
T 1

τ= T +10

Rmτ     (3.3) 

 

Standardavvikelsen för feltermen kan skattas genom  

 

σ̂2
εi

= 1
L −21

∑
T 1

τ=T +10

(R R )iτ − α̂i − β̂ i mτ
2

(3.4) 

 

Slutligen uppnås följande skattning av marknadsmodellen som kan användas för beräkning           

av den förväntade avkastningen 

 

) α R εE(Riτ =  ˆ i + β̂ i mτ +  iτ      (3.5) 
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där är den förväntade dagliga avkastningen, är det skattade alfavärdet över (R )E iτ       α̂i       

historisk utveckling, är det skattade betavärdet över systematisk risk och är feltermen  β̂ i          εiτ    

med  och  för aktien  på dagen.(ε )E iτ = 0 ar(ε )  v iτ = σ 2
εi

i   

 

Betavärdet för marknadsmodellen överensstämmer med CAPM. Enligt CAPM-antaganden är         

Security Market Line (SML) den linje längs vilken alla enskilda värdepapper ska ligga när de               

plottas enligt deras förväntade avkastning och beta. Det finns således ett linjärt samband             

mellan en akties beta och dess förväntade avkastning (Berk & DeMarzo, 2017). Aktiens             

alfavärde mäter den historiska utvecklingen av aktien i förhållande till den förväntade            

avkastningen enligt SML. Det är avståndet över eller under SML som avgör aktiens             

genomsnittliga avkastning och kan således tolkas som ett riskjusterat mått på aktiens            

historiska utveckling och ska inte skilja sig väsentligt från noll (Berk & DeMarzo, 2017). 

3.3.4 Abnormal avkastning 

För att kunna se huruvida en händelse har någon inverkan på en aktie kan ett mått på                 

abnormal avkastning användas. Tanken är att jämföra den observerade avkastningen med det            

förväntade värdet på avkastningen som skulle iakttagits om händelsen inte skett. Detta kan             

göras genom att beräkna 

 

R (R ) RA iτ = Riτ − E iτ = Riτ − α̂i − β̂ i mτ     (3.6) 

 

Det går sedan att beräkna ett medelvärde för den abnormala avkastningen över samtliga             

observationer genom formeln 

 

RARτ = 1
N ∑

N

i = 1
A iτ           (3.7) 

som för stora  får variansenL1  

ar(AR )v τ = 1
N2 ∑

N

i=1
σ̂2

εi
(3.8) 
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3.3.5 Kumulativ abnormal avkastning 

Vid undersökningar av effekter för specifika händelser är det vanligt att man utökar             

definitionen av eventfönstret till ett antal dagar innan samt efter händelsen av intresse. Detta              

görs för att fånga de priseffekter från händelsen som inte uppkommer direkt på             

annonseringsdagen, exempelvis till följd av att börsen stänger eller ryktesspridning innan           

annonseringen. Detta görs med hjälp av ett mått som heter kumulativ abnormal avkastning,             

som beräknas genom 

 

AR (τ , ) RC i 1 τ 2 = ∑
τ 2

τ=τ 1

A iτ    (3.9) 

 

för aktie , där och definierar tidsperioden av intresse (MacKinlay, 1997). Vid  i   τ 1   τ 2         

flertalet observationer betraktas istället den genomsnittliga kumulativa avkastningen, som ges          

av formeln 

 

(τ , )CAR 1 τ 2 = ∑
τ 2

τ=τ 1

ARτ (3.10) 

 

där variansen ges av  

 

ar(CAR(τ , )) ar(AR )v 1 τ 2 = ∑
τ 2

τ=τ 1

v τ          (3.11) 

 

Dessa variabler kan sedan användas för de statistiska beräkningar som anges nedan. 

3.4 Statistiska tester 

3.4.1 Variabler  

Sju variabler har valts ut inom ramen för studien, var och en med avstamp i den tidigare                 

forskning som beaktats i tidigare kapitel. Dessa variabler ska användas i de olika statiska              

tester som presenteras i följande avsnitt för att, på ett så effektivt sätt som möjligt, kunna testa                 

hypoteserna som härstammar ur frågeställningarna. En presentation av variablerna följer          

under följande rubriker. 
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3.4.2.1 Kumulativ abnormal avkastning 

För att mäta den abnormala avkastningen finns två metoder som generellt används. Dessa är              

CAR (Cumulative Abnormal Return) samt BHAR (Buy and Hold Abnormal Return). Den            

abnormala avkastningen kommer vid analys vara beroende variabel och är således en vital del              

av studien. I sin studie från 1997 diskuterar Barber och Lyon skillnader i dessa två metoder                

och favoriserar BHAR på konceptionella grunder och för långsiktiga mätningar (Barber &            

Lyon, 1997). Kothari & Werner (2005) argumenterar för att BHAR leder till minskad             

statistisk trovärdighet och kan leda till systematiska fel. I denna studie har författarna av              

emellertid valt att använda sig av CAR då studien utgår ifrån ett kortsiktigt perspektiv med ett                

relativt kort eventfönster. CAR är regressionsmodellens beroende variabel. 

 

Variabelnamn: CAR 

3.4.2.2 Gränsöverskridande förvärv 

Den centrala variabeln i studien behandlar huruvida ett förvärv är gränsöverskridande eller            

inhemskt. Detta kodas om till en dummyvariabel där inhemska förvärv inom USA            

representeras av 0 och gränsöverskridande förvärv där målföretaget är registrerat i västeuropa            

representeras av 1. 

 

Variabelnamn: VAR_CROSS_BORDER 

3.4.2.3 Branschöverskridande förvärv 

Branschtillhörighet kommer också beaktas i regressionen med hjälp av sektorkoder från           

Bureau van Dijk. Väsentligen fungerar dessa koder på motsvarande sätt som så kallade             

SIC-koder, där företag kategoriseras efter vilken bransch de tillhör. Detta möjliggör           

jämförelse mellan företag och i studiens fall har förvärv där det förvärvande företaget och              

målbolaget tillhör olika branscher på högsta nivå kodats om till 1. Om de däremot har samma                

sektorkod på högsta nivå kodas variabeln om till 0. 

 

Variabelnamn: VAR_CROSS_INDUSTRY 

  

33 



 

3.4.2.4 Relativ förvärvsstorlek 

Studien inkluderar den relativa storleken på förvärvet som en kontinuerlig variabel i            

regressionen, alltså kvoten mellan transaktionsvärdet och det förvärvande företagets totala          

tillgångar.  

 

elative deal size eal value / T otal assetsR = D  

 

Variabelnamn: VAR_DEAL_SIZE 

3.4.2.5 Lönsamhet 

Studien kommer även beakta lönsamhet som kontinuerlig variabel i form av räntabilitet på             

totala tillgångar (ROA) hos det förvärvande företaget. Variabeln definieras som 

 

OA EBIT  / T otal assetsR =   

 

Variabelnamn: VAR_ROA 

3.4.2.6 Serieförvärv 

Slutligen används en variabel som tar hänsyn till antalet förvärv hos det förvärvande företaget              

inom den angivna perioden. Ett företag klassas som serieförvärvare om två eller fler förvärv              

gjorts inom en femårsperiod (Ismail, 2008). Studien tar därmed hänsyn till förvärv som gjorts              

inom den angivna perioden 2015-01-01 till 2019-12-31. Detta kodas om till en            

dummyvariabel där serieförvärvare representeras av 1 och ej serieförvärvare av 0. 

 

Variabelnamn: VAR_SERIAL_ACQUIRER 

3.4.2.7 Betalningsmetod 

Urvalet kategoriseras in i tre olika grupper som består av kontant betalning (1), betalning med               

aktier (2) samt övriga betalningsmetoder (0). Dessa kodas sedan om till dummyvariabler med             

övriga betalningsmetoder (0) som referensvärde. 

 

Variabelnamn: VAR_PAYMENT_METHOD 
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3.4.2 T-test 

Med hjälp av ett signifikanstest går det undersöka om den abnormala avkastningen är             

signifikant skild från noll. Författarna till denna studie har därför valt att använda sig utav ett                

t-test. Hypoteserna för att svara på den första frågeställningen formuleras enligt 

 

 mot CARH0 :  = 0 CAR =H1 :  / 0  

 

Teststatistikan kan beräknas genom medelvärdet samt variansen t      (τ , )CAR 1 τ 2    (τ , )σ2
1 τ 2

enligt Khotari & Werner (2006) och lyder 

 

t =
σ (τ ,τ )2

1 2
1/2

CAR(τ ,τ )1 2     (3.12) 

 

Det finns många alternativa sätt att approximera variansen för , men denna studie         ARC     

använder följande metod som hämtas ur Khotari & Werner (2006) 

 

(τ , ) Lσ (AR )σi
2

1 τ 2 =  2
iτ   (3.13) 

 

där  anger längden av eventfönstret och  enligt MacKinlay (1997) ges avL (AR )σ2
iτ  

 

(AR )  σ2
iτ = σ2

εi
+ 1

L1
1( +

σ̂2
m

(R −μ )mτ ˆm
2 )          (3.14) 

 

som asymptotiskt går mot för stora . I praktiken är residualvariansen ej känd, men    σ2
εi

   L1      σ2
εi

    

MacKinlay (1997) anser att skattningen från marknadsmodellens regression är ett     σ̂2
εi

      

lämpligt alternativ. Slutligen går det att beräkna variansen för  genom(τ , )CAR 1 τ 2   

 

(τ , ) ar(CAR(τ , )) (τ , ) σ2
1 τ 2 = v 1 τ 2 = 1

N2 ∑
N

i=1
σi

2
1 τ 2         (3.15) 

 

vilket sedan kan ge teststatistikan .t   
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För att besvara den andra frågeställningen ställs hypoteserna upp enligt  

 

 mot CAR ARH0 :  do = C cb CAR = ARH1 :  do / C cb  

 

där och står för inhemska respektive gränsöverskridande förvärv. Dessa ARC do   ARC cb         

hypoteser kan testas med ett tvåsidigt t-test som antar olika varianser och antal (Snedecor &               

Cochran, 1989). För detta kan teststatistikan tas fram genom  

 

 t = X −X1 2

+( s2
1

N1

s2
2

N2)
1/2      (3.16) 

 

där är medelvärde, är antal observationer samt är stickprovsvarians för ,X1 X2    ,N 1 N 2      ,s2
1 s2

2     

 respektive . Båda dessa signifikanstester kan beräknas i Microsoft Excel.ARC do ARC cb  
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3.4.3 Multipel regressionsanalys 

Enligt Brooks (2014) kan regressionsanalyser anses vara det viktigaste ekonometriska          

verktyget. En regressionsmodell syftar till att förklara en viss beroende variabel med hjälp           yi    

av en eller fler oberoende variabler så effektivt som möjligt. För att undersöka      , , ..,x2 x3 . xk         

hur mycket påverkan rörelse i någon av de förklarande variablerna har på den beroende              

variablerna skattas koefficienter , och modellen kan formuleras som, , ..,β1 β2 . βk  

 
x x .. xyi = β1 + β2 2i + β3 3i + . + β8 8i + ei (3.17) 

 

I denna uppsats använder författarna sig av minsta kvadratmetoden (OLS) för att skatta             

regressionsmodellens parametrar. OLS hittar parametrarna genom att minimera summan av          

kvadraterna av feltermerna., för att på så vis konstruera en så bra anpassning som möjligt.               

Man vill enligt Brooks åstadkomma effektiva och objektiva skattningar (Brooks, 2014). 

 

Regressionsmodellen realiseras i EViews som: 

 

AR AR_CROSS_BORDER AR_CROSS_INDUST RYC = β1 + β2 · V + β3 · V +

AR_DEAL_SIZE AR_ROA A R_SERIAL_ACQUIRERβ4 · V + β5 · V + β6 · V +

V AR_P AY MENT _MET HOD ) V AR_P AY MENT _MET HOD )β7 · ( = 1 + β8 · ( = 2  

3.4.3.1 Hypotesprövning 

Den framtagna regressionsmodellen kan sedan användas för att statistiskt säkerställa huruvida           

de förklarande variablernas koefficienter är signifikant skilda från noll. Detta görs genom att             

ställa upp hypoteserna 

 

 mot H0 : β2 = 0 =H1 : β2 / 0  

 

där förkastande av nollhypotesen innebär att koefficienten är skild från noll och att dess    H0            

variabel har en signifikan påverkan på den oberoende variabeln . Liknande hypoteser ställs         yi     

upp för samtliga åtta koefficienter. Både själva regressionen och hypotesprövningen görs för            

denna studie i EViews.  

37 



 

3.4.3.2 Antaganden för multipel regressionsmodell 

För att koefficienterna i regressionsmodellen ska kunna skattas med OLS krävs det att sex              

antaganden är uppfyllda. Om dessa inte uppfylls kommer hypotesprövningen inte kunna           

säkerställa modellens validitet (Brooks, 2014).  

 

De antaganden som enligt Westerlund (2005) bör uppfyllas är följande: 

 

1. Den beroende variabeln kan skrivas som en linjär funktion av K-1 stycken förklarande             

variabler , ett intercept  samt en slumpterm , , ..,x2i x3i . xKi β1 ei  

 

x x .. xyi = β1 + β2 2i + β3 3i + . + βK Ki + ei  (3.18) 

 

2. Det förväntade värdet av slumptermen  är lika med 0ei  

 

(e )E i = 0   (3.19) 

 

3. Slumptermen  är homoskedastisk;  har samma varians för alla ei ei i  

 

ar(e )σ2 = v i     (3.20) 

 

4. Slumptermen är inte autokorrelerad; kovariansen mellan och är lika med 0 ei       ei   ej      

för alla =i / j  

 

 om ov(e , ) 0c i ej =  =i / j   (3.21) 

 

5. De oberoende variablerna , , är inte slumpmässiga och ingen   xki  , , ..,k = 2 3 . K       

variabel kan skrivas som en exakt linjär kombination av de andra förklarande            

variablerna 

 

6. Slumptermen  har en normalfördelningei  

 

(0, )ei ~ N σ2    (3.22) 
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3.4.3.3 Tolkning av regressionsdiagnostik 

Förklaringsgrad 

Inom regressionsanalyser finns ett mått på hur väl den linjära modellen lyckas förklara den              

beroende variabeln , vilket benämns som förklaringsgraden . Förklaringsgraden är ett  yi      R2     

tal i intervallet där högre värden betyder bättre passform av regressionsmodellen   0, ][ 1          

(Westerlund, 2005). Vid multipel regression används ofta en justerad förklaringsgrad istället,           

som tar hänsyn till problemet att fler parametrar i sig höjer utan att nödvändigtvis           R2     

innebära att modellen har bättre passform (Brooks, 2014). 

Test av specifikation 

Ett specifikationstest kan användas för att undersöka om en linjär regressionsmodell är            

lämplig att ansätta vid förklarandet av den beroende variabeln. Ett sådant test är Ramsey’s              

RESET test som kan ge svar på om modellen är felaktigt specificerad eller om det               

förekommer felaktigt utelämnade variabler. Testet använder en komplementär icke-linjär         

regression med termer av högre ordning, t.ex. , för att se om dessa termer får någon       , ,ŷi
2 ŷi

3 ŷi
4          

statistisk signifikans och därmed bättre kan förklara den beroende variabeln (Brooks, 2014).  

 

x x yyi = β1 + β2 2i + β3 3i + γ ˆ i
2 + ei         (3.23) 

 

De hypoteser som testas är följande 

 

 mot H0 : γ = 0 =H1 : γ / 0  

 

Att genom testet erhålla statistisk signifikans och därmed förkasta nollhypotesen innebär           

således att en linjär modell inte är lämplig att ansätta. Genom att inte förkasta nollhypotesen               

går det inte att hitta några bevis för att modellen är felspecificerad och kan därmed anses vara                 

korrekt (Westerlund, 2005). Ett p-värde större än den angivna signifikansnivån är i detta          α     

fall eftersträvansvärt. 
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Test av förväntat slumpvärde 

Om det finns ett intercept i regressionsmodellen är slumptermen alltid lika med noll och     β1           

antagandet kommer aldrig brytas (Brooks, 2014). Eftersom regressionsmodellen i denna          

studien innehåller intercept behöver detta därför inte explicit testas.  

Test av homoskedasticitet 

Antagandet om att slumptermernas varians kan testas med ett White-test. Hypoteserna lyder  

 

 HomoskedasticitetH0 :   

mot  

 HeteroskedasticitetH1 :  

 

Om nollhypotesen inte kan förkastas innebär det att det inte går att finna några bevis för att                 

slumptermerna är heteroskedastiska. Ett p-värde som överstiger signifikansnivån är därför        α    

att föredra (Westerlund, 2005). Heteroeskadaskitet är emellertid vanligt förekommande i          

finansiell data och ofta svårt att undvika. Detta i och med att felmarginalens varians kan               

komma att vara olika stora och således leder till eventuellt förkastande. (Brooks, 2014)  

Test av autokorrelation 

Förekomsten av autokorrelation uppstår när slumptermernas kovarians över tid inte är lika            

med noll (Brooks, 2014). Eftersom denna studie använder sig av tvärsnittsdata och därmed             

inte påverkas över tid, kommer detta antagande hålla och behöver inte något explicit test. 

Test av multikolinjäritet 

Om de förklarande variablerna i en skattad modell på ett systematiskt sätt beror på varandra               

sägs de vara kolinjära och det kan uppstå problem i form av multikolinjäritet (Westerlund,              

2005). Perfekt multikolinjäritet uppstår när två eller fler variabler helt överensstämmer och            

uppstår i praktiken enbart när samma variabel ofrivilligt använts fler gånger i samma modell.              

Mer troligt är att nära multikolinjäritet uppkommer, något som visar sig vara mycket svårare              

att testa (Brooks, 2014) . Det går däremot att upptäcka en eventuell förekomst av nära               

multikolinjäritet genom att studera variablernas parvisa korrelation i en korrelationsmatris.          

För detta finns en tumregel som säger att om korrelationen mellan två variabler överstiger              

0,80 bör man undersöka om ytterligare åtgärder behövs (Westerlund, 2005). 
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Test av normalitet 

För att kunna ta fram ett konfidensintervall och göra ett hypotestest kring regressionens             

parametrar krävs det att slumptermerna är normalfördelade. För att testa normaliteten hos     ei         

slumptermerna går det att använda ett Jarque-Bera test. Detta test räknar ut den så kallade               

JB-statistikan bestående av skevheten och toppigheten (även kallat kurtosis) som beskriver           

hur väl residualernas sannolikhetsfördelning överensstämmer med normalfördelningen.       

JB-statistikan beskrivs som följande 

 

B  J = 6
N S( 2 + 4

(k−3)2 )           (3.24) 

 

där skevheten innebär en perfekt symmetrisk sannolikhetsfördelning och toppigheten  S = 0         

innebär samma som för en normalfördelning. En JB-statistika lika med noll innebär attk = 3               

residualerna är perfekt normalfördelade och låga tal är således att föredra. De hypoteser som              

testas är 

 

 är normalfördeladH0 : ei   

mot  

 är inte normalfördeladH1 : ei  

 

En stor JB-statistiska innebär att nollhypotesen förkastas och mothypotesen om att           

residualerna inte är normalfördelade accepteras. För att antagandet ska vara uppfyllt ska            

p-värdet alltså vara större än angiven signifikansnivå  (Westerlund, 2005).α  

3.4.4 Signifikansnivå 

I hypotesprövningar finns en kritisk region som innebär att man förkastar nollhypotesen.            

Signifikansnivån i dessa tester innebär sannolikheten att hamna inom den kritiska regionen α             

och väljs ofta som ett litet tal, vanligast . Om resultatet i hypotesprövningar hamnar        , 5α = 0 0       

innanför den kritiska regionen under nollhypotesen är det inte troligt att           

sannolikhetsfördelningen som ansatts är sann och heller inte att nollhypotesen är sann.            

Intuitivt kan man säga att signifikansnivån står för sannolikheten att felaktigt förkasta en      α         

sann nollhypotes och därmed acceptera en felaktig alternativhypotes (Westerlund, 2005).          

Denna studie ansätter en signifikansnivå på .0, 5α =  0  
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3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten av en studie är repeterbara, det vill säga om att               

studien får samma resultat om studien skulle göras om igen helt och hållet (Bryman & Bell,                

2017). I fråga om reliabilitet har författarna under arbetets gång kommit till insikten att trots               

en generell metod i stort, finns det mycket under processens gång som kan komma att avvika                

från tidigare genomförda studier. Författarna har arbetat med ett relativt stort dataurval, med             

finansiell data som per definition är svårhanterlig och yvig i den bemärkelsen att det finns               

många extremvärden som drar mätningar åt olika håll.  

  

Enligt Bryman och Bell (2017) är det mest uppenbara tillvägagångssättet, för att pröva             

reliabiliteten, att använda test-retest metoden, vilket betyder att man göra samma test på             

samma urval vid två olika tillfällen. Korrelationen mellan dessa test ska vara hög, då det är ett                 

mått på styrkan i förhållandet mellan de två testen. Då författarna har haft begränsat med tid                

att genomföra denna studie har det inte gått att genomför testerna två gånger, vilket då               

följaktligen leder till att reliabiliteten blir sämre.  

 

Vidare kan man även titta på den interna reliabiliteten, där man i bästa fall kan använda sig av                  

en oberoende part som utvärderar mätningar och resultat (Bryman & Bell, 2017). Dock har              

denna studies data samlats in via databaser som rekommenderats av Lunds Universitet samt             

där det vid insamling av data inte behövts göras några subjektiva bedömningar kan             

reliabiliteten således anses vara hög. Metoddelen anses även av författarna vara tydlig och             

metodisk, så pass att läsare ska kunna upprepa hela undersökning och få ett liknande resultat               

så länge man använder sig utav samma avgränsningar och antaganden (Bryman & Bell,             

2017). 

3.5.2 Validitet 

Validitet är enligt Bryman & Bell (2017) ett begrepp som beskriver hur ett specifikt mått               

faktiskt mäter det som avses att mätas. I denna studie har därför Ramsey RESET-tests,              

förklaringsgrad, Whites Test, korrelationstest samt Jarque-Bera test gjorts för att testa           

modellen som använts. Vidare används beprövade metoder för eventstudier vilket ytterligare           

stärker studiens validitet.   
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4. Resultat  

I följande kapitel redovisas studiens resultat i form av deskriptiv statistik för samtliga 

variabler, resultatet för hypotesprövningar från t-tester och regressionsanalyser samt 

diagnostiska tester och åtgärder för regressionsmodellen. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Innan statistiska tester utförs kan det vara fördelaktigt att studera fördelning och statistik över              

företagen i urvalen och dess variabler. I Tabell 4.1 går det att utläsa en sammanställning av               

statistik för samtliga variabler och i följande avsnitt pekas några intressepunkter ut. 

 

Tabell 4.1. Statistik för samtliga av studiens variabler över hela urvalet 

 

4.1.1 Kontinuerliga variabler 

4.1.1.1 Beroende variabel 

I Tabell 4.2 går det att avläsa den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning, ,           CAR  

för företagsförvärv under eventfönstret på 11 dagar. Den totala genomsnittliga kumulativa           

avkastning uppgick till 0,54 % med ett urval på 402 observationer. Inom USA hamnade             

antalet observationer på 326 stycken och en på 0,24 %. Högst hittades i       CAR     CAR    

Västeuropa på 1,80 % med 76 observationer.  
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Tabell 4.2. Fördelningen mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv i urvalet 

 

Vidare i Diagram 4.2 går det att avläsa hur den genomsnittliga abnormala avkastningen            ARτ  

rörde sig under eventfönstret. Mest intuitivt är att undersöka vad som händer i direkt              

anslutning till annonseringsdagen ( ). Där utläses att från till så ökar den   τ 0      τ −1   τ 1     

abnormala avkastningen oavsett om förvärvet görs inom USA eller i Västeuropa. Kurvorna            

följer varandra relativt lika medans förvärv i Västeuropa når en betydligt högre höjd vid              

annonseringsdagen där det märks en betydligt större skillnad än vad det görs vid förvärv i               

USA. Förvärven i Västeuropa, som tidigare nämnts, genererat en betydligt högre abnormal            

avkastning under själva annonseringsdagen, 0,89 %, samtidigt som de abnormala avkastning          

för de inhemska förvärven endast uppgick till 0,12 %. Den genomsnittliga abnormala           

avkastningen för förvärv i både västeuropa och USA uppgick till 0,26 %. 

 

 

Diagram 4.2. Abnormal avkastning under studiens eventfönster 
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 CAR   Observationer 

Inom USA 0,002420 (0,24 %) 326 

Västeuropa 0,018003 (1,800 %) 76 

Totalt 0,005366 (0,54 %) 402 



 

4.1.1.2 Oberoende variabler 

Vid närmare undersökning av de oberoende kontinuerliga variablerna för lönsamhet och           

relativ förvärvsstorlek går det att notera att de båda variablerna verkar ha stora uteliggare.              

Tydligast är för relativ förvärvsstorlek där det största observerade värdet utläses som att             

målföretaget är drygt 16 gånger så stort som det förvärvande företaget, vilket sett till såväl               

medelvärde som median inte är representativt för urvalet. Huruvida uteliggare som dessa är             

problematiskt eller inte för regressionsmodellen prövas senare i kapitlet. 

4.1.2 Dummy-variabler 

Fördelningen av de dummyvariabler som valts för studien kan utläsas ur Tabell 4.1. Av de              

402 observationer som studien omfattar är 81,1 % av förvärven inhemska medan 18,9 % är             

gränsöverskridande. Med avseende på bransch är 60,0 % av förvärven inom samma sektor            

medan 40,0 % är inom olika sektorer. 32,8 % av förvärven i urvalet klassas inom studien som               

serieförvärv medan 67,2 % var enskilda förvärv. Slutligen var betalningsmetoden till 63,7 %           

kontant, 16,4 % med aktier och 19,9 % övrigt.  

  

45 



 

4.2 T-test 

I denna studien har det genomförts två t-test för att se om den genomsnittliga kumulativa               

abnormala avkastningen är signifikant. Första testet gjordes på hela urvalet på 402  CAR            

stycken förvärv för att se om den totala genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen            

var signifikant. Resultatet från testen finns beskrivet i Tabell 4.3. Testet gav ett p-värdeCAR               

på 0,1294, vilket är högre än vald signifikansnivå på 5 %. Nollhypotesen kan därmed inte              

förkastas, vilket visar på att annonseringar vid förvärv inte genererar tillräckligt med            

abnormal avkastning för att vara signifikant. 

 

Tabell 4.3. T-test för om CAR är skiljt från noll 

 

 

Det andra testet, där medelvärden för förvärv inom USA och i Västeuropa jämfördes, gjordes              

för att se om det uppstår någon skillnad beroende på vart man gör sitt förvärv. Som kan                 

utläsas ur Tabell 4.4, gav testet gav ett p-värde på 0,2180, vilket även det är över               

signifikansnivån. Därmed kan nollhypotesen inte förkastas och det finns således ingen           

skillnad i den abnormala avkastningen, oavsett vilken sida av Atlanten förvärvet genomförs. 

 

Tabell 4.4. T-test för om  skiljer mellan inhemska och gränsöverskridande förvärvARC  
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4.3 Regressionsanalys 

4.3.1 Tester av modellantaganden 

I metoddelen presenterades de antaganden som bör uppfyllas för att en modellen ska vara              

tillförlitlig. Under följande avsnitt kommer var och en av dessa antaganden testas för att              

säkerställa att regressionen är pålitlig. 

4.3.1.1 Ramsey RESET test 

Genom ett Ramsey RESET test har linjäriteten kontrollerats för att se om funktionen är              

specificerad korrekt i enlighet med det första antagandet. Resultatet från testet återfinns i             

Bilaga 1 och visar på ett högt P-värde på 0,4820, vilket är långt över signifikansnivån på 5 %.                

Därmed förkastas inte nollhypotesen, vilket betyder att funktion är linjär och de oberoende             

variablerna ska kunna förklara den beroende variabeln antagandet om linjäritet är således            

uppfyllt. 

4.3.1.2 Whites test 

Denna studien utgår från finansiell data vilket medför att, som tidigare nämnt, det ofta              

förekommer heteroskedasticitet. För att kontrollera förekomsten av heteroskedasticitet i         

studiens urval genomfördes ett White Test. P-värdet kan utläsas ur Bilaga 2 hamnade på             

0,6549 vilket ligger långt över signifikansnivån på 5 %. Nollhypotesen om att det råder             

homoskedasticitet går därför inte inte att förkasta. Detta betyder att modellen inte behöver             

korrigeras för heteroskedasticitet. 

4.3.1.3 Korrelation 

Vid en regressionsanalys kan problem som multikolinjäritet uppstå. För att titta på om det              

problemet finns i studiens modell har författarna använt sig av en korrelationsmatris, se             

Bilaga 3, varvid tumregeln är att om absolutbeloppet av korrelation är över 0,80 har det det               

en signifikant påverkan på modellen. Högsta absolutbeloppet i matrisen uppgår till 0,59 vilket             

gör att multikolinjäritet inte är ett problem i modellen.  
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4.3.1.4 Jarque-Bera test 

Analys av finansiella data innebär ofta ett antal problem. Även om svårigheterna förknippade             

med hantering och bearbetning av stora mängder data vanligtvis inte är ett problem med              

tanke på de senaste och fortsatta framstegen inom teknik, har finansiella data ett antal              

ytterligare egenskaper. Till exempel anses finansiell data ofta vara mycket “bullriga”, vilket            

innebär att det är svårare att skilja underliggande trender eller mönster från slumpmässiga och              

ointressanta funktioner. Finansiell data distribueras sällan normalt trots att de flesta tekniker            

inom ekonometri antar att det de facto gör det (Brooks 2014).  

 

Som framgår av Bilaga 4.1 återfinns relativt höga värden när det kommer till Jarque-Bera, där              

JB-statistikan blev 271,46, vilket inte är önskvärt. Skevheten i residualernas fördelning är            

nära noll och därmed inte speciellt stor, medan toppigheten antar ett värde långt ifrån det               

önskade .k = 3  

 

För att åtgärda detta utfördes en 10 % winsorizing av samtliga kontinuerliga variabler, där all              

data utanför den 5:e percentilen sätts till den 5:e percentilen och på motsvarande sätt för den                

95:e percentilen. När ytterligare ett normalitetstest utfördes på den winsoriserade datan blev            

JB-statistikan 3,17, se Bilaga 4.2, vilket anses vara acceptabelt för regressionen. 

4.3.2 Slutgiltig modell 

Den färdiga modellen som erhålls efter att ha utför winsorizing av samtliga kontinuerliga             

variabler kan observeras i Bilaga 5. Tidigare i metoddelen diskuterades det att           

förklaringsgraden, , tar ett värde i intervallet . Ett värde på ett visar på att modellen R2       0, ][ 1          

kan förklara 100 % av variation medan ett värde på noll visar det motsatta, att modellen kan                

inte förklara någon variation. Enligt testet som gjorts går det att avläsa en förklaringsgrad på               

0,0140 samt en justerad förklaringsgrad, Adjusted , som är -0,0035. På grund av det låga      R2          

värdet på både förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden kan inte de oberoende            

variablerna förklara den beroende variabeln på ett optimalt sätt. Givet resultatet går det att              

ifrågasätta valet av oberoende variabler. Sannolikt går det att uppnå en mycket bättre             

förklaringsgrad om dessa variabler väljs på annat sätt. 
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4.3.3 Hypotesprövning 

Nedan testas variablerna i regressionsmodellen för att se om deras koefficienter menar på att              

de har kraft att förklara den beroende variabeln. Som tidigare innebär ett större absolutvärde              

på koefficienten att variabeln i fråga bättre kan beskriva den beroende variabeln medan ett              

värde nära noll innebär att den inte har någon förklaringskraft för modellen. Detta testas              

sedan mot den valda signifikansnivån . Samtliga värden är tagna från den slutgiltiga     , 5α = 0 0         

regressionsmodellen i Bilaga 5. 

4.3.3.1 Gränsöverskridande förvärv 

Variabeln som beskriver gränsöverskridande förvärv har en koefficient på 0,0141 och ett            

p-värde på 0,2073. Det innebär att variabeln har en positiv effekt på den beroende variabeln               

sett till koefficienten, om än ytterst svag. Emellertid innebär det höga p-värdet att ej kan             H0    

förkastas och att variabeln inte kan förklara abnormal avkastning på en 5-procentig nivå. Det              

går alltså inte med säkerhet att faställa koefficienten som skild från noll eller om den               

påverkar den beroende variabeln i någon riktning. Ingen statistisk signifikans har påvisats.            

Nämnvärt är att nollhypotesen för denna variabeln var närmast att kunna förkastas. 

4.3.3.2 Branschöverskridande förvärv 

För branschöverskridande förvärv är koefficienten -0,0054 med ett tillhörande p-värde på           

0,5455. Innebörden av detta är att förvärv mellan branscher presterar något sämre, men             

återigen går det inte att fastställa detta med vald signifikansnivå. Således kan ej kan            H0    

förkastas och variabeln kan inte förklara uppkomsten av abnormal avkastning. 

4.3.3.3 Relativ storlek  

Den relativa storleken på förvärvet tilldelas en koefficient på -0,0071 samt ett p-värde på              

0,4535. Detta hade således inneburit att större bolag löper större risk att generera lägre              

avkastning, om nollhypotesen kunde förkastas. I och med det stora p-värdet kan inte             H0  

förkastas och det går inte att dra någon statistisk slutsats från innebörden av koefficienten.  

4.3.3.4 Lönsamhet 

Koefficienten för lönsamheten hos det förvärvande bolaget (ROA) är -0,0111 och dess            

p-värde är 0,7464. Detta innebär att ej kan förkastas och att variabeln inte kan förklara      H0           

abnormal avkastning på en 5-procentig nivå. Man kan alltså inte med säkerhet säga att              
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koefficienten är skild från noll eller om den påverkar den beroende variabeln i någon              

riktning.  

4.3.3.5 Serieförvärv 

Enligt tidigare definition benämner studien företag som under den undersökta perioden gjort            

två eller fler förvärv för serieförvärvare. Denna variabel tillskrivs koefficienten 0,0076 med            

p-värde 0,4133. Ej heller här visar regressionsanalysen att variabeln har någon förklarande            

effekt på abnormal avkastning och nollhypotesen förkastas ej. På den 5-procentiga nivån            

återfinns ingen statistisk signifikans. 

4.3.3.6 Betalningsmetod 

Vid testet för om den annonserade betalningsmetoden har någon förklarande kraft över            

abnormal avkastning tilldelades kontant betalning koefficienten -0,0109 och aktier som          

betalningsmedel 0,0033. Dessa fick därmed motsvarande p-värden på 0,3284 respektive          

0,8198. Det går inte att förkasta för någon av dessa betalningsalternativ på den      H0         

5-procentiga nivån och de har därmed ingen förklarande makt över abnormal avkastning.  
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5. Analys 

I följande kapitel genomförs en analys av resultat utifrån tidigare forskning samt presenterad 

teori. Detta i förhållande till de hypoteser som formulerats och prövats.  

5.1 Abnormal avkastning  

Under detta avsnitt behandlas hypoteserna 

 

 Det uppstår inte en abnormal avkastning vid ettH0 :   

företagsförvärv för aktieägare i amerikanska bolag  

mot 

 Det uppstår en abnormal avkastning vid ettH1 :   

företagsförvärv för aktieägare i amerikanska bolag  

 

samt även 

 
 Det finns inte en skillnad i abnormal avkastning mellanH0 :   

inhemska och gränsöverskridande förvärv 

mot 

 Det finns en skillnad i abnormal avkastning mellanH1 :   

inhemska och gränsöverskridande förvärv 

 

Ovanstående hypoteser är operationaliseringar av studiens två frågeställningar, och har          

utformats för att kunna testa om studiens resultat har någon statistisk signifikans. Detta             

genomfördes med ett T-test som presenterats i tidigare Kapitel 3. och ingen av de två               

ovanstående hypoteserna kunde förkastas.  

 

Ur urvalet på 402 observationer uppstod det är relativt liten positiv genomsnittlig kumulativ             

abnormal avkastning  på 0,54 %. Genom att titta på den genomsnittliga abnormalaCAR   

kan man se hur aktiekursen rörde sig under hela eventfönstret på 11 dagar. Dagen efterARτ                 

annonseringsdagen var den genomsnittliga abnormala avkastningen som störst, τ 1       ARτ    

0,32 %, respektive lägst på sista dagen av eventfönstret , -0,22 %. Detta resultat är något        τ 5       

lägre än en del av de studier som berört en liknande frågeställning med en liknande metod                
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(Martynova & Renneboog 2011, Georgen & Renneboog 2004). I jämförelse med Martynova            

& Renneboog (2011) och Georgen & Renneboog (2004) kan det tänka sig att deras kortare               

eventfönster på 3 respektive 5 dagar påverkar resultatet. Detta kan då även jämföras med              

genomsnittliga abnormala avkastningen i denna studie, där man kan se störst reaktion på             

dagarna närmast inpå eventfönster. Det kan då antas att denna studies kumulativa abnormala             

avkastningen hade varit högre ifall eventfönstret hade varit exempelvis 3 dagar.           

Resonemanget kan även vändas och titta från andra hållet – denna studie producerade ett              

resultat i form av abnormal avkastning som var högre än andra studier (Campa & Hernando               

2004; P. Beital, D. Schiereck & M. Wahrenburg 2002). Dessa studie hade ett eventfönster på               

61 respektive 41 dagar, vilket gör att deras kumulativa abnormala avkastning räknas ut på              

betydlig fler dagar än den studies eventfönster på 11 dagar och således leder till ett lägre                

genomsnitt. Utifrån ovanstående kan man därför tänka sig att val av eventfönster visar en              

direkt påverkan på den kumulativa abnormala avkastningen.  

 

I teoridelen presenterades den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970). Utifrån          

Diagram 4.2 kan man utesluta att den amerikanska marknaden är starkt effektivt, hade det             

varit fallet så hade marknaden redan haft information om att en annonsering skulle ske och               

reaktionen som skedde oavsett vart förvärvet genomfördes skulle inte ha skett och den             

abnormala avkastningen skulle inte uppstå. Semi-effektiva marknader reagerar på all          

offentlig information och det krävs insider-information för att generera abnormal avkastning.           

Utifrån Diagram 4.2 kan det konstateras att den amerikanska marknaden är semi-effektiv då            

det sker en märkbar reaktion på annonseringsdagen när information om förvärvet blir            

offentlig information. En person som hade haft information om annonseringen, det vill säga             

insider-information, innan annonseringsdagen hade därmed kunnat generera abnormal        

avkastning.  

 

Vidare till den andra hypotesen gällande huruvida inhemska- och gränsöverskridande förvärv           

visar resultatet på att gränsöverskridande förvärv genererar högre genomsnittlig kumulativ          

abnormal avkastning (1,80 %) än inhemska förvärv (0,24 %). De gränsöverskridande bestod          

av, som tidigare nämnts, 76 observationer där den högsta genomsnittliga abnormala           

avkastningen uppgick till 0,92 % dagen efter annonseringsdagen ( ) som sedan sjönk under       τ 1      

resterande delen av eventfönster till lägsta nivån på -0,39 % under sista dagen av             

eventfönstret ( ). De inhemska förvärven bestod av 326 observationer där den högsta τ 5            
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genomsnittliga abnormala avkastningen på 0,29 % uppkom två dagar efter annonsering ( )          τ 2  

medans den lägsta nivån noterades en dag innan annonserings fönstret ( ) på -0,23 %.          τ −1    

Jämförelsevis var den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning för        

gränsöverskridande högre än för de inhemska, dock visade det t-test som gjordes att resultatet              

saknade statistisk signifikans och nollhypotesen kan således inte förkastas. Detta betyder att            

det inte går att säkerställa att förvärv i Västeuropa genererar högre abnormal avkastning än              

förvärv inom USA.  

5.2 Branschöverskridande förvärv  

De hypoteser som under detta avsnitt tas i beaktning är 

 

 Det finns inte en skillnad i abnormal avkastning mellanH0 :   

branschöverskridande förvärv och förvärv inom samma bransch 

mot 

 Det finns en skillnad i abnormal avkastning mellanH1 :   

branschöverskridande förvärv och förvärv inom samma bransch 

 

Som utläses i studiens resultat och närmare bestämt hypotesprövningen kunde inte heller den             

sjätte nollhypotesen förkastas och man kunde inte med statistisk signifikans säga att den             

abnormala avkastningen var större vid förvärv inom samma bransch. Detta är           

överensstämmande med tidigare forskning där varken Hamberg, Overland & Lantz (2013)           

eller Moeller & Schlingemann (2005) kunde tillskriva variabeln någon påverkan på den            

abnormala avkastningen vid de förvärv som studerades. Emellertid är koefficienten i           

regressionen negativ och tyder således på att förvärv inom samma bransch genererar högre             

avkastning. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att studien inte tar i beaktning vilka                

skillnader som finns mellan olika branscher i termer av lönsamhet och andra förutsättningar,             

utan testar endast om branschen är densamma eller inte för mål och budbolag. Att studera               

detta närmare ges inget utrymme i studien. Såsom variabeln är konstruerad ger förvärv inom              

olika branscher samma utslag, förutsatt att målbolaget och det förvärvande bolaget opererar i             

samma bransch. Ponera att ett finansbolag i urvalet förvärvar en annan bank, samtidigt som              

ett annat bolag inom tech-branschen förvärvar ett annat techbolag bolag, så ger det samma              

resultat i denna studie. Därför är studien inte jämförbar med forskning kring exempelvis             

horisontella och vertikala förvärv som är vanligt förekommande.  
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Vad beträffar teorin som presenterats i denna studie går den i viss mån att applicera på detta.                 

Av de förvärv som studerats utgörs 60,0 % av förvärv inom samma sektor och bolagen i               

urvalet tycks vara mer benägna att göra förvärv inom samma bransch som de själva. Detta               

analyseras i termer av synergier. Ser man till finansiella synergier är detta resultat             

ifrågasättbart utifrån Kumar & Sharma (2019) som menar på att sammanslagning av två             

företag bör minska risken om företagens kassaflöden inte är perfekt korrelerade. Detta            

innebär i realiteten att man bör förvärva ett bolag i en annan bransch för att uppnå så stora                  

synergieffekter rent finansiellt. Detta är inte överensstämmande med studiens urval och           

regressionen pekar på det motsatta i och med variabelns negativa koefficient. Samtidigt kan             

förvärv även motiveras av operationella synergier såsom stordriftsfördelar och         

kostnadsminskningar, vilket mycket väl bör kunna gå att uppnå vid förvärv av bolag inom              

samma bransch och stödjer i förlängningen resultatet i denna studie till viss del.  

5.3 Relativ storlek  

De hypoteserna som behandlas i detta avsnitt är 

 

 Den relativa storleken på förvärven har inte en påverkan på denH0 :   

abnormala avkastningen vid annonseringen av ett förvärv 

mot 

 Den relativa storleken på förvärven har en påverkan på denH1 :   

abnormala avkastningen vid annonseringen av ett förvärv 

 

Som framgår av hypotesprövningen kan inte förkastats och studien visar således på att     H0          

den relativa storleken med säkerhet inte kan sägas ha någon påverkan på den abnormala              

avkastningen. Emellertid är koefficienten positiv vilket tyder på att ett förvärv av ett mindre              

bolag således genererar en mindre marknadsreaktion än ett större men kan oavsett inte             

tillskrivas någon relevans. Detta går emot tidigare studier såsom Jarrel & Poulsen (1989)             

samt Agrawal et al. (1992) som menar att den relativa storleken på affären de facto har en                 

inverkan på den abnormala avkastningen. Resultatet får dock stöd i Hamberg, Overland &             

Lantz (2013) som inte helle kunde påvisa något signifikant samband mellan variablerna på             

någon vald signifikansnivå, däribland den 5-procentiga nivån som även denna studie ansätter.            

Vad beträffar jämförbarheten mellan studierna är det av större intresse att se till likheter med               

Hamberg, Overland & Lantz (2013) som genomförde sin studie med liknande           
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tillvägagångssätt. De genomförde en eventstudie och testade således variabelns rörelser likt           

denna studie.  

 

Vad beträffar tidsperioden för studierna är olika dessa långt bak i tiden, Hamberg, Overland              

& Lantz (2013) samt Agrawal et al. studie observerade förvärv som gjordes mellan             

1985-2007 respektive 1955 och 1987. Det är rimligt att anta att Agrawal et al. studerade en                

verklighet skild från den verklighet denna studie präglas av, i termer av            

informationsspridning och effektivitet på marknaden. Därför finner författarna mer stöd hos           

Hamberg, Overland & Lantz (2013) i både resultat och undersökt period sett till variabeln.              

Agrawal et al. (1992) genomförde inte en eventstudie så jämförbarheten är ifrågasättbar, men             

variabelns relevans är samtidigt fastställd i deras forskning.  

5.4 Lönsamhet 

Detta avsnitt behandlar hypoteserna  

 

 Lönsamheten hos det förvärvande bolaget har inte enH0 :   

påverkan på den abnormala avkastningen 

mot 

 Lönsamheten hos det förvärvande bolaget har enH1 :   

påverkan på den abnormala avkastningen 

 

Vidare har inte heller nollhypotesen kring lönsamheten som oberoende variabel kunnat           

förkastas och kan därmed inte tillskrivas någon påverkan på den beroende variabeln i studien.              

Då den tidigare forskningen är obefintlig i fråga om lönsamhet som en oberoende variabel, i               

varje fall den forskning författarna av denna studien tagit del av, är det svårt att avgöra om                 

detta är ett avvikande resultat eller inte. Såsom variabeln är utformad undersöks om ett              

lönsamt företag ger upphov till bättre eller sämre avkastning i termer av abnormal avkastning.              

Som framgår av tidigare forskning utgörs snarare denna av lönsamhet till följd av förvärvet              

snarare än huruvida lönsamma bolag är eller mindre sannolika att göra ett lyckat förvärv              

utifrån aktieägarnas perspektiv.  
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5.5 Serieförvärv 

Hypoteserna som är av intresse och ställs mot varandra är 

 

 En historik av tidigare förvärv påverkar inte denH0 :   

abnormala avkastningen vid annonsering av ett förvärv 

mot 

 En historik av tidigare förvärv påverkar denH1 :   

abnormala avkastningen vid annonsering av ett förvärv 

 

I avsnittet som behandlar hypotesprövningen fastslogs att nollhypotesen inte kunde förkastas           

och att serieförvärv således inte hade någon signifikant påverkan på den beroende variabeln.             

Koefficienten var emellertid positiv men ytterst liten och dess påverkan på avkastningen är             

därför försumbar. I förhållande till tidigare forskning erhåller studien stöd i det att             

nollhypotesen inte förkastas men det finns samtidigt inget som tyder på att företag i urvalet               

som inte var serieförvärvare skulle ha genererat högre avkastning vid annonseringen av ett             

företagsförvärv, vilket Conn et al. (2004) argumenterade för.  

 

I urvalet uppgår andelen serieförvärv till ca 32,8 % vilket indikerar på att företagen som              

undersökts inte är särskilt benägna att göra flera förvärv under perioden. Detta anses vara              

rimligt med utgångspunkt i tidigare forskning då serieförvärvare empiriskt inte tycks generera            

en högre avkastning. Vidare är det intressant att fråga sig vad de underliggande motiven till               

att avstå eller inte avstå från serieförvärv kan vara. Utifrån synergisk synpunkt bör företag              

som gör mer än ett förvärv under en 5 årsperiod åtnjuta mer av de synergieffekter som ett                 

förvärv innebär, såsom olika former av stordriftsfördelar och även marknadsandelar.          

Beroende på hur stora förvärven är lär transaktionskostnaderna samtidigt bli större, och det             

kan vara så att flera förvärv under kort period kan sätta stor press på företaget som sådant och                  

därför vara en möjlig orsak till att andelen srieförvärare är underrepresenterade. Att som             

bolag förvärva med eftertanke och förespråka en mindre aggressiv strategi är knappast            

universellt då uppköp av bolag är en fundamental del i vilket expansivt företag som helst,               

men kan ha varit en faktor i de bolag som urvalet innefattar.  

 

Loughran och Vijh (1997) förespråkar som bekant så kallad “look ahead bias” för att istället               

exkludera transaktioner som överlappar under den observerade tidsperioden. Att         
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nollhypotesen förkastas och ingen påverkan tillskrivs variabeln finner därför indirekt stöd i            

Loughran och Vijh (1997) samtidigt som det är en indikator på att variabeln möjligtvis kunde               

uteslutits från modellen. Det är samtidigt ett orimligt gensvar då påverkan faktiskt har             

tillskrivits variabeln tidigare. Sammanfattningsvis betraktar författarna av denna studie         

utfallet som avvikande i förhållande till tidigare forskning. 

5.6 Betalningsmetod  

Detta avsnitt behandlar hypoteserna  

 

 Betalningsmetoden som annonseras har inte enH0 :   

påverkan på den abnormala avkastningen vid förvärv 

mot 

 Betalningsmetoden som annonseras har enH1 :   

påverkan på den abnormala avkastningen vid förvärv 
 

Som även framgår av genomförd hypotesprövning kan nollhypotesen inte förkastas och           

regressionen tyder således på att betalningsmetoden inte har en signifikant påverkan på den             

abnormala avkastningen vid förvärv. P-värdena är höga och samband kan inte påvisas med             

säkerhet. Detta resultat finner knappt stöd i tidigare forskning. Mateev (2017) fann att             

betalningsmetoden faktiskt hade en inverkan på den abnormala avkastningen, detta i positiv            

bemärkelse och i termer av kontanter. Som bekant möter författarna av denna vidare             

motstånd i annan forskning såsom i Kohers (2004), Draper & Paudyal (2006), Loughran &              

Vijh (1997), Rappaport & Sirower (1999) samt Pinkowitz, Sturgess & Williamsson (2013),            

där samtliga studier har visat på att förvärv som gjorts med likvida medel presterar bättre än                

förvärv som betalats med aktier. Det knappa stöd som resultatet har återfinns i King et al.                

(2004) som emellertid inte kunde påvisa något direkt samband mellan betalningsmetoden och            

den abnormala avkastningen eller signifikanta skillnader mellan olika betalningsmetoder i          

förhållande till avkastningen.  

 

I urvalet återfanns 256 kontanta förvärv, 66 förvärv med aktier samt 80 med övriga              

betalningsmedel. Av det totala urvalet på 402 har majoriteten av förvärven genomförts med             

kontant betalning. Detta är överensstämmande med tidigare forskning där kontanta          

betalningar konsekvent varit överrepresenterade. Att studiens resultat i statistiskt avseende          
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samtidigt avviker från tidigare forskning kan bland annat bero på två saker. Det första och               

mest uppenbara är den regressionsmodell som formulerats och dess styrka. Vidare är det             

möjligt att betalningsmetoden som variabel kan komma att ge olika utslag beroende på vilket              

eventfönster som applicerats. Det kan mycket väl vara så att det kräver en längre              

observationsperiod för att hitta signifikanta samband. Draper och Paudyal (2006), som nämns            

ovan, hade ett eventfönster på 20 dagar och kunde påvisa en signifikant påverkan hos              

betalningsmetoden. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara sant då exempelvis          

Hamberg, Overland & Lantz (2013) använde ett eventfönster på 3 dagar och signifikant             

påverkan hos kontant betalning påvisades.  

 

Kritik bör dock riktas mot studier som exempelvis Mateev (2017), där det inte framgår om               

variabeln är statistiskt signifikant. Detta är ett återkommande problem författarna av denna            

studie har stött på i analys av tidigare forskning, där påverkan har tillskrivits variabler men               

utan att det framgår tydligt om en regression har genomförts eller inte. 
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6. Diskussion och slutsats 

Följande kapitel behandlar studiens trovärdighet och kvalitet . Kritik mot den egna studien 

samt förbättringsområden presenteras i kombination med förslag till vidare forskning samt 

slutsats.  

6.1 Avslutande diskussion 

Trovärdigheten i vilken studie som helst, och i synnerhet som använder sig av liknande              

tillvägagångssätt som denna bör utgå ifrån förklaringsgraden i den modell som används när             

trovärdigheten diskuteras. Förklaringsgraden i denna studie är som bekant oroväckande låg           

och variablerna kan inte på ett tillförlitligt sätt förklara resultatet. Detta till författarnas             

förtret. Samtidigt har valet av variablerna tagit tydligt avstamp i tidigare forskning och             

legitimeringen av dessa val anses därför vara tillräcklig. Signifikans har påvisats hos de olika              

variablerna och samband har fastställts i tidigare studier. Att författarna av denna studie har              

misslyckats i sitt försök att förklara uppkomsten och påverkan på den kumulativa abnormala             

avkastningen bör således bero på andra faktorer än de som inkluderats i studien. Det är               

rimligt att anta att det finns variabler som inte är kvantifierbara som bättre förklarar den               

abnormala avkastningen, såsom ledningens förmåga att tillgodogöra sig och integrera          

förvärvet i den egna verksamheten. 

 

I modellens utformande återfinns emellertid variabeln lönsamhet, som i dess konstruering           

inte har stöd av tidigare forskning och inte heller tillskrivs någon påverkan i regressionen av               

denna studie. Exkluderande av denna variabel hade dock knappast gett en högre            

förklaringsgrad, utan en mer omfattande modell med inluderandet av ännu fler variabler hade             

varit att föredra för att försöka fånga upp förklaringar till varför den beroende variabeln rör               

sig som den gör under event fönstret för studiens urval.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade även kunnat vara att genomföra två enskilda           

regressionsanalyser för att trovärdigheten och kvaliteten i besvarandet av frågeställningar          

kunnat förbättras. En regression på endast inhemska förvärv och en regression på            

gränsöverskridande förvärv för att på så sätt isolera de faktorer som eventuellt påverkar             

respektive förfarande. Detta hade varit betydligt mer tidskrävande och krävt en mer            

omfattande analys men hade likväl varit intressant. Vidare hade man kunnat inkludera            
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kontrollvariabler i regressionen för att på så sätt få bättre skattningar i modellen, något              

författarna av denna studie i viss mån förbisett.  

 

I tidigare studier har exempelvis Loughran och Vijh (1997) som bekant använt sig av “Look               

ahead Bias” och exkluderat de upprepade förvärv som gjorts under observationstiden, något            

denna studie har bortsett från. Utgår man ifrån andelen serieförvärv i studie utgör dessa en               

tredjedel av det totala urvalet. Detta är att betrakta som ett stort ställningstagande och om               

urvalet hade reducerats med ca en tredjedel hade resultatet kunnat se annorlunda ut.             

Trovärdigheten blir ifrågasättbar då studiens hantering av dessa observationer kan ha varit            

ofördelaktig då observationerna som inkluderats potentiellt kan ha snedvridit resultatet och           

gett upphov till “look ahead Bias”.  

6.2 Validitet och reliabilitet  

Efter en avslutad studie är det viktigt att reflektera över vilken reliabilitet och validitet studien               

har. I metoddelen har det redan påbörjats en kommentar av reliabiliteten, där det togs att               

tidigare forskning ligger till grund för den här studien. Hypoteser och variabler har baserats              

på tidigare forskning och därmed kan denna studie anses ha en välbyggd grund för dessa val                

och därmed tillskrivas en hög reliabilitet. 

 

Den tidigare forskning, som studien baserats på, har kommit fram till olika resultat, där vissa               

har kunnat förklara förhållandet mellan variabler i form utav signifikans men vissa har             

misslyckats med detta. Trots att variablerna i denna studien inte påvisar någon signifikans,             

betyder det inte att det var nödvändigtvis fel att inkludera dem, men ytterligare forskning              

hade krävs för att närmare undersöka vad som faktiskt påverkar den abnormala avkastningen.  

 

I denna studie anser man vidare att ett resultat som inte har någon statistisk signifikans               

eventuellt kan ligga inom feltermen för normalfördelningen, och man vill undvika att dra             

slutsatser utifrån felmarginalen. Om man inte kan påvisa att en variabel med säkerhet inte är               

skild från noll finns det således ingen styrka i resultatet och trovärdigheten blir kraftigt              

ifrågasättbar. Så är fallet med samtliga variabler som inkluderats i denna studie. Utifrån             

koefficienterna kan man misstänka att den beroende variabel påverkas åt något håll, men utan              

statistisk signifikans kan man helt enkelt inte dra någon egentlig slutsats utöver spekulationer.             

Att författarna är noga med att inte dra slutsatser som är lösryckta ur sitt sammanhang anses                
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bidra till reliabiliteten och de resultat och slutsatser som presenteras anses därför vara             

tillförlitliga i det avseendet, om än inte revolutionerande.  

 

Extern validitet är en viktig del vid uppsatsskrivande, där tittar man på in resultat som               

redovisas är applicerat på den stora population och huruvid det går att generaliseras. I och               

med ett stort bortfall, mer än hälften av det totala urvalet, på grund av avgränsningar som                

redovisades i metoddelen sjunker det externa validiteten för denna studie. En annan            

avgränsning som påverkar är valet av geografiskt område, där studien endast tittar på bolag              

noterade på New York Stock Exchange samt bolag med säte i Västeuropa, gör att det inte går                 

att applicera resultaten på företag i andra världsdelar och därmed sjunker den externa             

validiteten ytterligare.  

6.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka om aktieägare i amerikanska bolag kan finna              

någon abnormal avkastning när företagsförvärv genomförs. Detta ämnades undersökas i          

termer av eventuell abnormal avkastning med bisyftet att fastställa om skillnader fanns            

mellan gränsöverskridande och inhemska förvärv. Den följer en kort sammanfattning av           

slutsatserna som kan dras gällande respektive frågeställning: 

 

1. Går det att fastställa någon abnormal avkastning för aktieägarna i det förvärvande            

företaget vid annonsering av ett förvärv? 

 

Studien har inte kunnat påvisa någon signifikant abnormal avkastning hos det förvärvande            

företaget till följd av ett förvärv.  

 

2. Kan man fastställa skillnader i den eventuella abnormala avkastningen för inhemska           

amerikanska förvärv respektive gränsöverskridande förvärv av västeuropeiska bolag? 

 

Med de metoder som studien använt har det inte gått att finna någon signifikant skillnad i                

avkastningen hos förvärvande företag mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv. I          

regressionsmodellen är dock gränsöverskridande förvärv den variabel som tillskrivs störst          

effekt på den beroende variabel. Modellen tillskrivs vidare en mycket låg förklaringsgrad på             

-0,003940, vilken är att betrakta som obefintlig.  
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Sammanfattningsvis tycks marknaden således ropa varg vid annonsering av företagsförvärv.          

Högre abnormal avkastning påvisas på annonseringsdagen, men utan statistisk signifikans i           

samtliga avseenden för studiens urval samt i förhållande till dess frågeställningar och är             

således irrelevant.  

6.4 Förslag på vidare forskning  

Vid vidare forskning inom ämnet rekommenderas det att noga välja det avgränsningar man             

gör för att öka den externa validiteten. Det hade även varit av intresse att inkludera och                

jämföra andra geografiska områden för att få en bredare bild av hur företagsförvärv påverkar              

den abnormala avkastningen. I och med att denna studie behandlar ett relativt kort             

eventfönster på 11 dagar, hade vidare forskning kunnat titta på hur företagsförvärv långsiktigt             

påverkar, dock ska man ha i åtanke att i ett för långt tidsperspektiv är det oundvikligt att det                  

kommer finnas andra faktorer som spelar roll i aktiekursutveckling. Vidare forskning hade            

haft fördel i att utforma mer omfattande modeller med inkluderande av fler variabler. Vidare              

forskning hade också kunnat innefatta jämförelser mellan ännu fler geografiska platser och            

marknader, för att på så sätt försöka förbättra styrkan i eventuella resultat, då studier i               

allmänhet begränsas av sitt eget i urval i den bemärkelsen att man endast kan dra slutsatser                

utifrån det som faktiskt observerats. 
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