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Sammandrag 
Till följd av att företag använder sig av rösträttsdifferentiering uppstår det ofta en diskrepans 

mellan de större aktieägarnas röster och kapital. Tidigare forskning indikerar att en större 

diskrepans ökar förekomsten av agentproblem aktieägare emellan, då de största aktieägarna 

kontrollerar företagen och ibland agerar utifrån privata intressen eftersom de ofta endast bär en 

bråkdel av de finansiella konsekvenserna för besluten de fattar. Syftet med studien är att 

undersöka om en ökad diskrepans mellan de största aktieägarnas röster och kapital leder till en 

lägre abnorm avkastning vid tillkännagivanden av företagsförvärv. Undersökningen utgör 49 

företag med rösträttsdifferentiering listade på Nasdaq Stockholm, som tillsammans genomfört 

169 företagsförvärv under perioden 2010–2016. Studien finner ett signifikant omvänt u-

samband, där en viss skillnad mellan röster och kapital kan ha en positiv påverkan på den 

abnorma avkastningen i samband med tillkännagivanden av företagsförvärv. När diskrepansen 

sedan blir alltför stor verkar dess påverkan på den abnorma avkastningen däremot övergå till 

negativ. 

 

Nyckelord: Rösträttsdifferentiering, expropriering, bolagsstyrning, agent-teorin 

företagsförvärv 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tack vare rösträttsdifferentiering har Investor störst kontroll över Ericsson med 21,8 procent 

av rösterna, samtidigt som de bara äger 5,9 procent av kapitalet i bolaget (Engzell-Larsson 

2017). Investor har störst inflytande och kontroll över Ericsson trots att investeringen binder 

relativt lite kapital för investmentbolaget (ibid). När ett företag emitterar aktier med olika 

röststyrka uppstår det ofta en diskrepans mellan de större aktieägarnas rösträtt relativt deras 

ägande av kapital, vilket i sin tur kan leda till intressekonflikter och agentproblem aktieägare 

emellan (Bozec & Laurin 2008; Cronqvist & Nilsson 2003).  

 

Separation av ägande och kontroll inom ett företag är i grunden ett agentproblem mellan 

företagsledningen och aktieägarna (Jensen & Meckling 1976). Flera studier inom området för 

bolagsstyrning och ägande har därför utgått från Berle och Means (1932) klassiska bild av ett 

företag, vilket kännetecknas av ett spritt ägarskap bland aktieägare men där kontroll är 

koncentrerat i händerna på företagsledningen. Deras bild står däremot i kontrast till dagens 

ägarstrukturer där börsnoterade företag i de allra flesta länder ofta har stora ägare som 

kontrollerar en stor andel av rösterna i företaget (Claessens, Djankov & Lang 2000; La Porta, 

Lopez-De-Silanes & Shleifer 1999). Cronqvist och Nilsson (2003) menar också att dessa 

kontrollerande aktieägare, genom rösträttsdifferentiering, ofta äger en betydande större andel 

röster relativt deras andel kapital i företaget. Diskrepansen som uppstår mellan röster och 

kapital kan i sin tur leda till intressekonflikter och en annan form av agentproblem inom ett 

företag, det mellan kontrollerande aktieägare och övriga aktieägare (Bozec & Laurin 2008; 

Claessens et al. 2002; Cronqvist & Nilsson 2003; La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer 1999).  

 

En av de vanligaste anledningarna som uppges till att emittera aktier med olika röststyrka är att 

tillföra kapital till företaget samtidigt som de stora aktieägarna kan behålla kontrollen (Gomes 

2000). Flera studier som undersökt ägarstrukturer påpekar att ett problem som kan uppstå när 

företag emitterar röststarka aktier, och därmed skapar en diskrepans mellan röster och kapital, 

är när ägarna till de röststarka aktierna agerar i egna intressen istället för att också skapa värde 

till övriga aktieägare (Bae, Kang & Kim 2002; Lemmon & Lins 2003; Masulis, Wang & Xie 

2009; Shleifer & Vishny 1997). Problemet som beskrivs riskerar även att öka ju större 

diskrepansen blir inom företaget, då de största aktieägarna kan kontrollera företaget och erhålla 
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privata förmåner samtidigt som de ofta endast bär en bråkdel av företagets finansiella 

konsekvenser för besluten de fattar (Cronqvist & Nilsson 2003). Det stärks även av Claessens 

et al. (2002), som finner ett negativt samband mellan företagets värde och den största ägarens 

diskrepans mellan röster och kapital. Resultaten tyder således på att problemen med 

expropriering1 av mindre aktieägare ökar inom företag med en större diskrepans hos de största 

aktieägarna. Vidare finner även Bozec och Laurin (2008) indikationer på förekomsten av 

expropriering i en undersökning på den kanadensiska marknaden. Resultaten från studien tyder 

på att företag med en diskrepans mellan andel röster och andel kapital värderas lägre än företag 

som inte använder sig av rösträttsdifferentiering. De menar att skillnaden i röster och kapital, 

tillsammans med att den största aktieägaren innehar en liten andel kapital i företaget ger denne 

incitament att expropriera de övriga aktieägarna (ibid). I kontrast till teorierna om expropriering 

finns det dock andra som argumenterar för att diskrepansen mellan röster och kapital inom ett 

företag inte leder till några negativa konsekvenser. De menar att ägare till röststarka aktier 

fortfarande agerar i samtliga aktieägares intressen för att hålla stabilitet inom företaget och 

uppnå långsiktiga mål (Anderson & Reeb 2003; Ben-Amar & André 2006; Dimitrov & Jain 

2006).  

 

Enligt Shleifer och Vishny (1997) är de klaraste bevisen för agentproblem inom ett företag 

främst vid tillkännagivanden av företagsförvärv, där de kontrollerande aktieägarna exproprierar 

de övriga aktieägarna. Masulis, Wang och Xie (2009) menar att företagsförvärv är en av de 

största och viktigaste investeringarna ett företag kan göra. De handlar ofta om stora summor 

som får långsiktiga konsekvenser och leder inte sällan till konflikter mellan företagets 

intressenter (ibid). Tidigare studier har visat att företag med en diskrepans mellan röster och 

kapital i större utsträckning genomför förvärv som är värdeförstörande istället för 

värdeskapande (Bae, Kang & Kim 2002; Bigelli & Mengoli 2004; Hanson & Song 1996; 

Hossain 2014; Masulis, Wang & Xie 2009; Thraya 2015). Flera studier pekar även på att beslut 

om nya förvärv fattas efter egna intressen för att erhålla privata förmåner. Tidigare 

undersökningar på den amerikanska (Masulis, Wang & Xie 2009) och den italienska (Bigelli 

& Mengoli 2004) marknaden har visat att företag med en diskrepans mellan röster och kapital 

genererar en lägre, samtidigt som en allt oftare negativ, abnorm avkastning2 vid 

                                                 
1 Expropriering innebär att en kontrollerande aktieägare utvinner privata förmåner på bekostnad av övriga   
aktieägare. 
 
2 Abnorm avkastning är den avkastning som avviker från den förväntade. 
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tillkännagivanden av företagsförvärv, jämfört med andra företag. Den negativa abnorma 

avkastningen i samband med tillkännagivandet tolkas således som att förvärvet snarare är 

värdeförstörande än värdeskapande (Bigelli & Mengoli 2004; Masulis, Wang & Xie 2009). De 

finner även att ju större diskrepansen mellan röster och kapital inom företaget är, desto lägre 

abnorm avkastning genererar företaget vid tillkännagivandet (ibid).  

 

Tidigare studier indikerar att en ökad diskrepans mellan röster och kapital leder till att större 

kontrollerande aktieägare ofta exproprierar övriga aktieägare, samt att exproprieringen bland 

annat sker genom företagsförvärv för att erhålla privata förmåner istället för att också skapa 

värde åt övriga aktieägare. Bland svenska företag förekommer aktier med särskild rösträtt i 

större utsträckning än vad de gör i många andra länder, vilket leder till att det ofta refereras till 

Sverige när rösträttsdifferentiering diskuteras (La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer 1999; 

Triantis, Bebchuk & Kraakman 1999). Enligt Holmen och Knopf (2004) är Sverige det land 

där förekomsten av separation mellan röster och kapital är som störst, samt att Sverige är det 

land där det i genomsnitt krävs minst kapital för att erhålla röster. Den breda förekomsten 

rösträttsdifferentiering, samt att Sverige är ett land där kontroll kan utövas samtidigt som de 

finansiella konsekvenserna i många fall blir relativt låga, gör det till en intressant marknad att 

undersöka. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om diskrepansen mellan röster och kapital som kan uppstå 

till följd av rösträttsdifferentiering, har en påverkan på svenska företags abnorma avkastning 

vid tillkännagivanden av företagsförvärv. 

 

1.3 Disposition 

I nästkommande avsnitt följer en presentation av studiens teoretiska referensram. Därefter 

presenteras den tidigare forskningen på området vilken mynnar ut i studiens hypotes. Den 

tidigare forskningen följs upp av en metoddel där insamlingen av data presenteras samt hur 

teorierna operationaliseras. Under avsnitt fem presenteras och analyseras det empiriska 

resultaten från eventstudien och associationsstudien. I det sjätte och sista avsnittet 

sammanfattas resultaten i en slutsats och skribenterna ger förslag på vidare forskning. 



 
 

4 

2. Teori 

2.1 Agent-teorin 

Agent-teorin som utvecklades av Jensen och Meckling (1976) har blivit en välkänd teori inom 

bolagsstyrning och beskrivs som förhållandet mellan agenten och principalen. Agenten anlitas 

av principalen för att utföra uppdrag åt denne. Förutsatt att både agenten och principalen är 

nyttomaximerare kan förhållandet mellan de två parterna leda till agentproblem. Problemen 

uppstår när agenten fattar beslut som gynnar den själv, på bekostnad av principalen. Ett 

praktiskt exempel är företagsledningen och aktieägarna inom ett företag, där ledningen är 

agenten och aktieägarna principalen. Till följd av den intressekonflikt som kan finnas mellan 

de två parterna uppstår övervakningskostnader, ofta beskrivet som agentkostnader. (Jensen & 

Meckling 1976)  

 

Agentproblemen mellan en ledning och aktieägare förekommer vid Berle och Means (1932) 

bild av ett företag, vilket kännetecknas av ett spritt ägarskap men där ledningen har kontrollen 

över företaget. Claessens, Djankov och Lang (2000) samt La Porta, Lopez-De-Silanes och 

Shleifer (1999) påpekar dock att börsnoterade företag i de flesta länder istället har stora och 

kontrollerande aktieägare. De stora och kontrollerande ägarna innehar ofta en stor andel av 

rösterna i företaget och kan utöva kontroll, samtidigt som deras andel kapital är betydligt lägre 

(Cronqvist & Nilsson 2003; Triantis, Bebchuk & Kraakman 1999). Diskrepansen mellan röster 

och kapital kan bland annat uppstå genom att ett företag emitterar två olika aktieslag med 

samma rätt till kassaflöde men där det ena aktieslaget ger fler röster, så kallat 

rösträttsdifferentiering.  Till följd av rösträttsdifferentiering har agentproblemet övergått från 

att främst uppstå mellan ledningen och aktieägarna till att många gånger istället förekomma 

mellan kontrollerande aktieägare och övriga aktieägare (Cronqvist & Nilsson 2003; Gomes 

2000). Triantis, Bebchuk och Kraakman (1999) beskriver detta som en annan typ av 

agentkostnad, vilket är kostnader för de övriga aktieägarna att överlåta kontroll till de större 

aktieägarna med högre andel röster relativt andel kapital. 

 

3. Tidigare forskning 
Shleifer och Vishny (1997) menar att när investerare äger en stor andel av rösterna i ett företag, 

ungefär 10–20 procent, har de möjligheten att samla information och kontrollera ledningen i 

företaget. Investerarna har då även tillräckligt stor andel av rösterna för att sätta press på 
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ledningen och förminska deras roll (ibid). Det stärks av Harris och Raviv (1988) som nämner 

att skillnaden i rösträtt möjliggör ett övertag av kontroll för ägarna till de röststarka aktierna. 

Det ger i sin tur de större aktieägarna möjligheten att expropriera de övriga aktieägarna genom 

att använda sin röstandel för att istället maximera sin egen nytta (Claessens et al. 2002; Shleifer 

& Vishny 1997). Det är något som stöds av Villalonga och Amit (2006) som påpekar problemet 

med att investerare som äger en stor andel röster kan använda sin kontroll för att ta värde från 

de övriga aktieägarna, för att istället erhålla privata förmåner. Intressekonflikter aktieägare 

emellan har gett upphov till flertalet studier som påpekar risken att ägare med högre andel röster 

relativt kapital fattar beslut efter egna intressen istället för de övriga aktieägarnas, vilket leder 

till agentkostnader och en expropriering av dessa övriga ägare (Claessens et al. 2002; La Porta, 

Lopez-De-Silanes & Shleifer 1999; Lemmon & Lins 2003). Exproprieringen riskerar även att 

öka ju större diskrepansen mellan röster och kapital blir hos de kontrollerande aktieägarna 

(Bozec & Laurin 2008; Cronqvist & Nilsson 2003). De kontrollerande aktieägarna kan då 

erhålla privata förmåner som kontrollen medför samtidigt som de oftast endast bär en bråkdel 

av företagets finansiella konsekvenser (ibid).  

 

Claessens et al. (2002) hävdar att ägare till röststarka aktier sitter i en position där de kan 

expropriera övriga aktieägare, istället för att maximera värde för samtliga aktieägare. Studien 

undersöker asiatiska företag och hur deras värde påverkas av ägarstrukturen. De finner 

signifikanta resultat att diskrepansen mellan den största ägarens röstandel relativt kapitalandel 

har en negativ påverkan på företagsvärdet, och att företag värderas lägre ju större denna 

diskrepans blir. Vidare finner de att företaget värderas lägre ju större andel av rösterna som ägs 

av den största ägaren, samtidigt som företag värderas högre ju större andel av kapitalet som ägs 

av den största ägaren (ibid). Resultaten stöds även av Bozec och Laurin (2008) som studerar 

kanadensiska företag och finner att de med en diskrepans mellan röster och kapital värderas 

lägre än övriga företag. De hävdar att med en stor andel av rösterna har en kontrollerande ägare 

möjligheten att expropriera övriga aktieägare och med en låg ägarandel av kapitalet har de även 

incitamenten till att expropriera dem. De menar då att eftersom andelen röster överskrider 

andelen kapital bär de kontrollerande ägarna inte den fulla kostnaden av besluten de fattar 

(ibid). Dessa resultat ligger även i linje med Lemmon och Lins (2003) undersökning på den 

asiatiska marknaden. De hävdar att agentkostnader och expropriering är högre i företag med en 

diskrepans mellan röster och kapital, då de fann att dessa företag hade en signifikant lägre 

avkastning under den asiatiska krisen 1997. Vidare menar de att resultatet är konsekvent med 

synen att ägarstrukturer spelar en stor roll i om det förekommer en expropriering av övriga 
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aktieägare (ibid). Det stöds även av Shleifer och Vishny (1997) samt Triantis, Bebchuk och 

Kraakman (1999), som menar att de största aktieägarna kan utvinna privata förmåner när deras 

andel röster är väsentligt större än deras andel kapital.  

 

Cronqvist och Nilsson (2003) diskuterar möjligheten till expropriering på den svenska 

marknaden. De menar att med hjälp av rösträttsdifferentiering kan ägare med större andel röster 

relativt kapital undgå övervakning från övriga aktieägare. Som en konsekvens kan de 

expropriera övriga aktieägare med endast lagar och finansiella incitament som begränsning 

(ibid). Dessa lagar och finansiella incitament hävdar Gomes (2000) ofta är obefintliga, och 

ställer sig frågande till hur investerare kan godta positionen som minoritetsägare i de fall det 

finns risk för expropriering. Vidare menar Cronqvist och Nilsson (2003) att eftersom de kan 

utvinna privata förmåner med kontroll men bär en mindre andel av de finansiella 

konsekvenserna, kommer avvägningen många gånger leda till att de agerar efter privata 

intressen. Undersökningen visar ett signifikant negativt samband mellan kontrollerande ägares 

andel röster och företagets värde, vilket de hävdar är konsekvent med tidigare teorier om högre 

agentkostnader. Däremot finner de inget signifikant samband mellan företagets värde och 

diskrepansen mellan röster och kapital, vilket står i kontrast till Claessens et al. (2002) 

undersökning.  

 

Hanson och Song (1996) hävdar att skillnaden i rösträtt i allra högsta grad påverkar vilka 

investeringar ett företag gör och det kan leda till en ineffektiv fördelning av företagets resurser. 

Ju större diskrepansen är mellan röster och kapital, desto mindre blir de negativa finansiella 

konsekvenserna för ägarna till de röststarka aktierna vid värdeförstörande investeringar (ibid). 

Ett av de största investeringsbeslut ett företag fattar är genomföranden av företagsförvärv då 

det ofta handlar om stora summor som kan få långsiktiga konsekvenser (Masulis, Wang & Xie 

2009). Det finns studier som visar att företagsförvärv är värdeskapande för det förvärvande 

företaget då det antas skapa skalfördelar eller andra synergier (Andrade, Mitchell & Stafford 

2001). Alltjämt finns det många studier som indikerar det motsatta, att förvärvet ofta ses som 

värdeförstörande för det förvärvande företaget (Malatesta 1983; Moeller, Schlingemann & 

Stulz 2005).  

 

Flera anledningar har diskuterats kring varför företagsförvärv ibland anses som 

värdeförstörande. Enligt Morck, Shleifer och Vishny (1990) är investeringsbeslut som fattas 

efter egna intressen, och inte för att maximera aktieägarvärde, en av de stora anledningarna till 
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värdeförstörelse. Shleifer och Vishny (1997) menar till och med att de klaraste bevisen för 

agentproblem inom ett företag kommer från tillkännagivanden av företagsförvärv, där ägarna 

med större andel röster relativt andel kapital exproprierar de övriga aktieägarna. Likt dessa 

studier menar även Bae, Kang och Kim (2002) samt Bigelli och Mengoli (2004) att 

företagsförvärv är ett sätt som de större aktieägarna använder sig av för att expropriera övriga 

aktieägare. 

 

Bigelli och Mengoli (2004) studerar italienska företagsförvärv och finner att företag med en 

större diskrepans mellan röster och kapital genererar en lägre abnorm avkastning vid 

tillkännagivandet. Vidare menar de att ju större diskrepansen blir, desto större blir risken för 

värdeförstörande förvärv (ibid). Även Masulis, Wang och Xie (2009) finner att när 

diskrepansen mellan röster och kapital ökar genererar företaget en lägre, samtidigt som en allt 

oftare negativ, abnorm avkastning vid tillkännagivande av förvärv. De argumenterar således att 

företag på den amerikanska marknaden med större diskrepans mellan röster och kapital tenderar 

att göra mer värdeförstörande företagsförvärv (ibid). Studierna står i kontrast med Ben-Amar 

och Andrés (2006) undersökning på den kanadensiska marknaden, som finner att den abnorma 

avkastningen för förvärvaren i genomsnitt är positiv. De fann inte heller något negativt samband 

mellan företagets abnorma avkastning och diskrepansen mellan röster och kapital hos de större 

aktieägarna. Enligt detta drar de slutsatsen att en ökad diskrepans mellan röster och kapital inte 

leder till värdeförstörande företagsförvärv (ibid). 

 

Tidigare forskning som presenterats pekar på att det kan förekomma intressekonflikter mellan 

kontrollerande aktieägare och övriga aktieägare. Till följd av rösträttsdifferentiering hävdar 

även en del av dessa studier att agentkostnaderna och exproprieringen ökar ju större 

diskrepansen blir mellan röster och kapital hos de kontrollerande aktieägarna. Fler studier 

menar att agentproblemen kan ses som tydligast i ett företags investeringar, framför allt i 

företagsförvärv och den abnorma avkastningen runt tillkännagivandet av förvärvet. Den 

abnorma avkastningen ger en bild av hur förvärvet tagits emot av marknaden och därmed en 

antydan till om agentproblem förekommer i dessa företag. De tidigare studiernas diskussion 

och resultat leder fram till denna studies hypotes. 

 

Hypotes: En ökad diskrepans mellan röster och kapital har en negativ påverkan på förvärvande 

företags abnorma avkastning vid tillkännagivanden av företagsförvärv. 
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4. Data och metod 

4.1 Introduktion 

Studien genomförs via en kvantitativ undersökning i form av dels en eventstudie, och dels en 

associationsstudie genom en multipel linjär regression för hypotesprövningen. 

Forskningsmetoden är av deduktiv natur vilket innebär att undersökningen är uppbyggd på 

tidigare forskning samt teorier, och analysen sker således utifrån tidigare forskning (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2012, s. 48). I metodavsnittet redogörs först för urvalsprocessen och 

identifieringen av de företagsförvärv som inkluderats för studien. Därefter beskrivs 

tillvägagångssättet för eventstudien och regressionsmodellen, vilket följs av en beskrivning av 

de kontrollvariabler som använts. De oberoende variablernas multikollinearitet testas, vilket är 

ett test för att säkerställa att det inte förekommer något extremt linjärt samband mellan några 

av variablerna. Avsnittet avslutas sedan med en metoddiskussion. 

 

4.2 Datainsamling och urval 

Samtliga tillkännagivanden av företagsförvärv samt specifik information om affärerna har 

hämtats från Thomson Reuters Eikon. Vidare har finansiell data som aktiekurser och index 

hämtats från Thomson Reuters Datastream. Information om företaget har 

rösträttsdifferentiering samt hur stor andel av rösterna och kapitalet den största aktieägaren har 

är hämtat från respektive företags årsredovisning för det år förvärvet tillkännagivits. Har 

företaget brutet räkenskapsår hämtades informationen istället från årsredovisningen som 

publicerades närmast efter tillkännagivandet av förvärvet. 

 

Då studien ämnar undersöka svenska företag med rösträttsdifferentiering identifierades 

företagsförvärv gjorda av företag som har stamaktier med olika rösträtt emitterade, samt är 

primärt noterade på Nasdaq Stockholm. För att ett förvärv skulle inkluderas i undersökningen 

krävdes det, likt Masulis, Wang och Xies (2009) undersökning, att affären är genomförd. Precis 

som i deras studie exkluderades även alla förvärv som inte överstiger en köpeskilling på 1 

miljon USD. Avgränsningen i USD gjordes på grund av att Thomson Reuters Eikon använder 

denna valuta vid information om företagsförvärv, priserna justerades i efterhand till SEK. För 

att förvärvet skulle inkluderas i undersökningen skulle även det förvärvande företaget äga 

mindre än 50 procent av köpobjektets röster innan affären genomfördes, och som minst 50 

procent av rösterna efteråt, likt Conn et al. (2005) samt Masulis, Wang och Xie (2009). Med 

det kriteriet inkluderades enbart förvärv som resulterat i att företaget gått från att inte ha 
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kontroll, till att ha kontroll över det förvärvade företaget. För att erhålla tillräckligt många 

observationer inkluderades företagsförvärv sedan decennieskiftet, vilket gör att 

undersökningen sträcker sig mellan år 2010–2016. Efter de kriterier som presenterats uppgick 

antalet erhållna observationer till 248 företagsförvärv.  

 

I samband med insamlingen av data har vissa observationer fallit bort. Till att börja med har 26 

tillkännagivanden av förvärv, där det inte angivits specifik data om affären som är nödvändig 

för att inkluderas i studien, tagits bort. Informationen som saknas kan exempelvis vara data för 

de kontrollvariabler som inkluderats i regressionen, vilka presenteras under avsnitt 4.4.2 längre 

fram i metoden. Vidare har även 7 förvärv tagits bort då det förvärvande företaget inte varit 

noterat på börsen tillräckligt länge för att kunna räkna ut deras förväntade avkastning enligt 

marknadsmodellen. Ytterligare 37 företagsförvärv har tagits bort då de nått marknaden i 

samband med annan kurspåverkande information, detta eftersom aktiekursutvecklingen under 

dagarna runt tillkännagivandet med stor sannolikhet även är påverkad av andra faktorer. Den 

vanligaste anledningen till dessa exkluderingar var att förvärvet tillkännagivits samtidigt som 

en delårsrapport publicerats. Slutligen togs 9 förvärv bort då diskrepansen hos den största 

aktieägaren var negativ, alltså att den största ägaren ägde en större andel kapital relativt andel 

röster. Utifrån de teorier som presenterats finns inget stöd för att det skulle ha en positiv 

påverkan på aktiekursen vid företagsförvärv och förvärven togs således bort för att undvika 

brus i undersökningen. Efter bortfallen identifierades totalt 169 företagsförvärv gjorda av 49 

olika företag med röstdifferentiering. 

 

4.3 Eventstudie 

4.3.1 Introduktion 

En eventstudie gör det möjligt att, med finansiell data, mäta vilken påverkan en specifik 

företagshändelse har på värdet av ett företag (Khotari & Warner 2006; MacKinlay 1997). 

Användandet av en eventstudie förutsätter att marknaden är rationell, vilket betyder att effekten 

av företagshändelser direkt kommer reflekteras i företagsvärdet (ibid). Det ligger i linje med 

Famas (1970) beskrivning av en effektiv marknad. Effektiva marknadshypotesen antar att alla 

finansiella marknader är effektiva, vilket betyder att all tillgänglig information som finns 

återspeglas i aktiepriset för ett företag. Då studiens syfte är just att undersöka marknadens 

reaktion vid tillkännagivanden av företagsförvärv antas den semistarka formen av effektiv 

marknad, alltså att all tillgänglig information prisas in direkt i aktiekursen (ibid). 
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Det gör att den abnorma avkastningen som uppstår vid ett företags tillkännagivande av en 

specifik händelse, visar hur händelsen påverkat aktiepriset. MacKinlay (1997) påpekar att 

eventstudier är en väl använd metod för att mäta marknadsreaktioner vid olika typer av 

händelser, inte minst för företagsförvärv. Det påståendet stärks då fler tidigare studier har 

använt metoden vid företagsförvärv (Bae, Kang & Kim 2002; Masulis, Wang & Xie 2009; 

Moeller, Schlingemann & Stulz 2005). 

 

För att genomföra en eventstudie, och slutligen se vilken abnorm avkastning ett 

tillkännagivande resulterat i, är det olika steg som måste följas. Under 4.3.2 ges en definition 

av eventdagen och eventfönstret, vilket följs av en definition av estimeringsfönstret under 4.3.3. 

Avsnitt 4.3.4 beskriver själva genomförandet av eventstudien samt testerna för den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen. 

 

4.3.2 Definition av eventfönster 

Vid en eventstudie ska inledningsvis ett eventfönster fastställas, det vill säga definiera vilken 

period runt eventdagen som ska undersökas och analyseras. Eventdagen definieras som dagen 

då ett företag tillkännager om en kurspåverkande händelse, till exempel ett företagsförvärv. 

Oftast är eventfönstret inte bara dagen för tillkännagivandet, utan minst en handelsdag före och 

en handelsdag efter. Då möjliggörs det att fånga effekterna som uppstår i efterhand och om 

någon information angående till exempel ett företagsförvärv har läckt ut till marknaden innan 

tillkännagivandet från företaget. (MacKinlay 1997)  

 

Eventfönstret för denna studie har begränsats till en handelsdag innan tillkännagivandet av 

förvärvet (t-1), dagen för tillkännagivandet (t0), samt en handelsdag efter tillkännagivandet (t+1). 

Ett eventfönster på tre dagar ligger i linje med undersökningen gjord av Moeller, Schlingemann 

och Stulz (2005). Med ett tre dagar långt eventfönster antas analysen innehålla den största delen 

av effekterna på marknaden i samband med tillkännagivandet utan att addera några andra 

kurspåverkande händelser.  
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4.3.3 Definition av estimeringsfönster 

Efter fastställandet av eventfönstret behöver även ett estimeringsfönster bestämmas. 

Estimeringsfönstret är perioden som används för att beräkna den normala avkastningen för ett 

visst företag, det vill säga hur aktiekursen är förväntad att utvecklas under eventfönstret om det 

inte skulle ha förekommit något tillkännagivande. Om det är möjligt används vanligen perioden 

innan eventfönstret som estimeringsfönster och inkluderar inte eventdagen, eftersom 

tillkännagivandet kan påverka aktiekursen och därför påverka den normala avkastningen. 

(MacKinlay 1997)  

 

Denna studie använder sig av ett 120 handelsdagar långt estimeringsfönster, vilket anses som 

en tillräckligt lång period för att räkna ut den normala avkastningen och som samtidigt stöds av 

MacKinlay (1997). Likt Masulis, Wang och Xie (2009) undviks en överlappning av 

estimeringsfönstret och eventfönstret, därför utesluts tio handelsdagar innan tillkännagivandet 

av förvärvet vid beräkningen av den normala avkastningen. Estimeringsfönstret sträcker sig 

därför från 130 handelsdagar innan tillkännagivandet (t-130) fram till 11 handelsdagar innan 

tillkännagivandet (t-11). 

 

Figur 1. Tidslinje för eventstudien  

  

               Estimeringsfönster                    Eventfönster 

 

 

 

 
t-130                t-11                     t-1              t0             t+1  
 

4.3.4 Genomförande av eventstudie 

MacKinlay (1997) menar att det finns två vanliga modeller för att estimera ett företags normala 

avkastning, dessa är the constant mean return model och the market model 

(marknadsmodellen). Marknadsmodellen tar hänsyn till relationen mellan marknadsportföljens 

avkastning och ett specifikt företags avkastning (ibid). Modellen har även använts vid tidigare 

studier och liknande undersökningar, (Bae, Kang & Kim 2002; Masulis, Wang & Xie 2009; 
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Moeller, Schlingemann & Stulz 2005) vilket ger grund till att använda modellen också för 

denna studie. Eftersom studien undersöker företag på Stockholmsbörsen används SIX Return 

Index3 som mått för marknadsportföljens avkastning. Den normala avkastningen beräknas 

således genom marknadsmodellen med hjälp av följande formel enligt MacKinlay (1997): 

 

(1) itmtiiit RR HED ��  

               )0(  itE H   2)var(
iit HVH   

 

Normal avkastning för aktie i under perioden t. 

 iD    Estimerad idiosynkratisk risk för aktie i. 

 iE   Estimerad systematisk risk för aktie i.  

 mtR   Marknadsportföljens avkastning under perioden t. 

 itH   Felterm. 

 

Med hjälp av marknadsmodellen och den beräknade normala avkastningen går det även att 

räkna ut den abnorma avkastningen. Abnorm avkastning är skillnaden mellan den faktiska 

avkastningen och den normala avkastningen (MacKinlay 1997). Den beräknas med hjälp av 

följande formel enligt MacKinlay (1997):  

 

(2) )ˆˆ( mtiiitit RRAR ED ��  

 

 itAR   Abnorm avkastning för aktie i under perioden t. 

Faktisk avkastning för aktie i under perioden t. 

 � mtii RED ˆˆ   Förväntad avkastning för aktie i under perioden t. 

 

Efter beräkningen av abnorm avkastning summeras dessa för samtliga event. För att sedan få 

ut den genomsnittliga abnorma avkastningen divideras det därefter med antalet event 

(MacKinlay 1997). Det görs med hjälp av följande formel enligt MacKinlay (1997): 

 

                                                 
3 SIX Return Index visar den genomsnittliga utvecklingen på Nasdaq Stockholm inklusive utdelningar. 

 itR

 itR
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(3) ¦
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 tAAR   Genomsnittlig abnorm avkastning under perioden t. 

 n   Antal event. 

 

Därefter beräknas den kumulativa abnorma avkastningen, vilket är den ackumulerade abnorma 

avkastningen över eventfönstret (MacKinlay 1997). Den beräknas med hjälp av följande formel 

enligt MacKinlay (1997):  

 

(4) ¦
 

 
2

1

),( 21

t

tt
iti ARttCAR  

 

 ),( 21 ttCARi  Kumulativ abnorm avkastning för aktie i mellan dag t1 och t2. 

 

För att få fram den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen summeras den kumulativa 

abnorma avkastningen (MacKinlay 1997). Det görs med hjälp av följande formel enligt 

MacKinlay (1997): 

 

(5) ¦
 

 
2

1

),( 21

t

tt
tAARttACAR  

 

 ),( 21 ttACAR  Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan dag t1 och t2. 

 

För att till sist kunna undersöka och se om den abnorma avkastningen är signifikant beräknas 

ett t-värde. Formeln för att få fram t-värdet kräver först att variansen av den genomsnittliga 

abnorma avkastningen beräknas (MacKinlay 1997). Det görs med hjälp av följande formel 

enligt MacKinlay (1997): 
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(6) ¦
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 )var( tAAR  Varians av genomsnittlig abnorm avkastning under perioden t.  

 

Det sista steget innan beräkningen av t-värdet kan utföras är att variansen av den genomsnittliga 

abnorma avkastningen multipliceras med längden på eventfönstret (Khotari & Warner 2006). 

Det görs med hjälp av följande formel enligt Khotari och Warner (2006): 

 

(7) 2
1221

2 )1(),( HVV �� tttt  

 

Slutligen beräknas t-värdet som visar om den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen 

är signifikant skild från noll (MacKinlay 1997). Det görs med hjälp av följande formel enligt 

MacKinlay (1997): 
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4.4 Associationsstudie 

För att undersöka hur en beroende variabel påverkas av en eller flera oberoende variabler 

används en associationsstudie i form av regressionsanalyser (Saunders, Lewis & Thornhill 

2012, s. 509). I studien genomförs regressionsanalyser således för att mäta de oberoende 

variablernas påverkan på den kumulativa abnorma avkastningen. Analysmodellen består av en 

testvariabel och fem kontrollvariabler.  

 

4.4.1 Testvariabel 

Claessens et al. (2002) har i deras undersökning inkluderat en variabel som ser till vilken 

påverkan differensen mellan den största ägarens röstandel och kapitalandel har på ett företags 

värde. Vidare har Ben-Amar och André (2006) inkluderat samma variabel för att undersöka 

dess påverkan på den abnorma avkastningen vid tillkännagivande av företagsförvärv. Holmén 

och Knopf (2004) menar att majoriteten av noterade företag i Sverige ofta har en stor ägare som 

kontrollerar företaget. Till följd av hur ägarstrukturen ser ut i Sverige enligt Holmén och Knopf 
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(2004) samt att tidigare undersökningar inkluderat enbart den största ägaren, används variabeln 

också i denna studie för att undersöka dess påverkan på ett företags abnorma avkastning vid 

tillkännagivandet av ett företagsförvärv. Variabeln benämns som Differens kontroll och ägande 

och räknas ut genom den största ägarens andel röster minus samma ägares andel kapital för 

respektive företag. Denna variabels påverkan på företagens abnorma avkastning vid förvärv 

förväntas ge svar på studiens hypotes. Informationen om testvariabeln har samlats in från 

årsredovisningen samma år som det specifika tillkännagivandet nådde marknaden. Har 

företaget brutet räkenskapsår användes den senaste årsredovisningen som publicerades efter 

tillkännagivandet av förvärvet.  

 

4.4.2 Kontrollvariabler 

För att öka en undersöknings precision används kontrollvariabler. Kontrollvariablerna minskar 

risken för att vissa bakomliggande variabler påverkar relationen mellan den oberoende och den 

beroende variabeln (Saunders, Lewis & Thornhill 2012, s. 174). Denna undersökning 

inkluderar därför fem kontrollvariabler som enligt tidigare studier anses ha en påverkan på ett 

företags kumulativa abnorma avkastning vid företagsförvärv. Inkluderingen av 

kontrollvariablerna ger i sin tur en mer rättvisande bild över vilken påverkan Differens kontroll 

och ägande har på den beroende variabeln. Tre av variablerna som används är företagsspecifika 

och tar hänsyn till företagets karaktäristika, de två andra variablerna är förvärvsspecifika och 

tar hänsyn till själva förvärvets karaktäristika.  

 

De tre företagsspecifika kontrollvariablerna som används är Skuldsättning, Market-to-book och 

Räntabilitet på totalt kapital. Datan som används för att räkna ut kontrollvariablerna är samtliga 

utgående balanser för samma år som förvärvet tillkännagivits. Likt Masulis Wang och Xie 

(2009) inkluderas variabeln Skuldsättning som kontrollvariabel regressionen. Till följd av en 

ökad skuldsättning väntas företag kunna dra av räntekostnader, ofta benämnt som skattesköld, 

som möjligen ökar värdet på företaget (Miller & Modigliani 1963). Vidare menar Jensen och 

Meckling (1976) att potentiella agentkostnader minskar med en ökad skuldsättning eftersom 

ledningen får mindre resurser att styra över. Variabeln Skuldsättning erhålls genom ett företags 

räntebärande skulder dividerat med dess totala tillgångar och förväntas ha en positiv effekt på 

den abnorma avkastningen vid tillkännagivanden av förvärv. Moeller och Schlingemann (2005) 

finner i deras undersökning ett signifikant positivt samband mellan Market-to-book och den 

kumulativa abnorma avkastningen, vilket gör att variabeln inkluderas även i denna studie. 
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Market-to-book erhålls genom ett företags börsvärde dividerat med dess totala tillgångar och 

variabeln förväntas ha en positiv påverkan på företagens abnorma avkastning. Vidare hävdar 

Masulis Wang och Xie (2009) att räntabilitet på totalt kapital har en signifikant positiv påverkan 

på ett företags kumulativa abnorma avkastning, vilket ger underlag för att inkludera variabeln 

även i denna studie. Räntabilitet på totalt kapital benämns härefter som ROA och erhålls genom 

nettoinkomsten dividerat med totalt kapital och variabeln förväntas ha en positiv påverkan på 

företagens abnorma avkastning.  

 

De två förvärvsspecifika kontrollvariablerna som inkluderas i regressionen är Relativ storlek 

och Inhemskt förvärv. Relativ storlek på förvärvet gentemot förvärvaren inkluderas i bland 

andra Ben-Amar och Andrés (2006) regression. De menar att det är enklare att observera vinster 

för större förvärv än vad det är för mindre. Av den anledningen utgör den relativa storleken av 

förvärvet en kontrollvariabel i denna studie och benämns som Relativ storlek, variabeln 

förväntas även ha en positiv påverkan på företagens abnorma avkastning. Måttet på relativ 

storlek på förvärvsaffären beräknas genom affärens storlek dividerat med börsvärdet hos det 

förvärvande företaget. Köpeskillingen var från början angiven i USD, vilken sedan har 

konverterats till SEK med valutakursen för dagen förvärvet tillkännagivits. Moeller och 

Schlingemann (2005) finner i deras studie på den amerikanska marknaden att företagsförvärv 

av utländska företag genererar en signifikant lägre abnorm avkastning vid tillkännagivandet om 

cirka 1 procent, gentemot företag som gjort inhemska förvärv. Den lägre abnorma avkastningen 

kan förklaras genom de kulturella skillnader och den informationsassymetri som kan uppstå 

mellan de två sammanslagna företagen (Moeller & Schlingemann 2005). Variabeln Inhemskt 

förvärv inkluderas i denna studie och förväntas ha en positiv effekt på tillkännagivandet av 

förvärvet. Variabeln görs till en dummy som tar värdet 1 om det förvärvade företaget är svenskt, 

och värdet 0 om det förvärvade företaget är utländskt.  

 

Regressionsmodellen för de olika variablernas påverkan på den kumulativa abnorma 

avkastningen ser ut enligt följande: 

 

Regression 1. 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽1  × 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑐ℎ ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖 + 𝛽2  × 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛g𝑖 
+ 𝛽3  ×  𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄𝑖 + 𝛽4  ×  𝑅𝑂𝐴𝑖 + 𝛽5  × 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 + 𝛽6  × 𝐼𝑛ℎ𝑒𝑚𝑠𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑖 + 𝜀𝑖   
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4.4.3 Multikollinearitet och extremvärden 

Asteriou och Hall (2007, s. 86–89) menar att ett antagande som måste vara uppfyllt inom en 

linjär regression är att det inte förekommer någon perfekt multikollinearitet. Med andra ord får 

det inte förekomma något exakt linjärt samband mellan två eller fler oberoende variabler i 

regressionen. Rent formellt så är två variabler perfekt kolinjära när en variabel kan uttryckas 

som en linjär funktion av den andra variabeln. När perfekt multikollinearitet uppstår går det 

alltså inte att fånga de verkliga estimaten för E-värdena inom regressionen. Imperfekt 

multikollinearitet uppstår när två eller fler variabler är korrelerade med varandra, dock är 

korrelationen inte perfekt. Alla regressionsmodeller innehåller någon form av korrelation 

mellan dess oberoende variabler, problemet är att identifiera när graden av multikollinearitet i 

en relation är så pass hög att det skapar problem (Asteriou & Hall 2007, s. 86–89). 

Korrelationen testas innan någon analys av regressionen genomförs. Mendenhall och Sincich 

(2011, s. 364) påpekar att flera författare hävdar att graden av multikollinearitet blir för hög när 

the variance inflation factors (VIF-värdet) är större än 10.  

 

Studien analyserar också variablernas extremvärden och vid behov winsoriza en eller fler om 

en nivå på 2 procent, vilket innebär 1 procent per sida. Lien och Balakrishnan (2005) beskriver 

att winsorizing används för att få bort extremvärden hos en variabel. Vidare menar de att detta 

görs för att uppnå en bättre estimering av regressionen och få mer rättvisande siffror.  

 

4.6 Metoddiskussion 

När en studies tillförlitlighet analyseras diskuteras ofta dess reliabilitet samt validitet. Med 

reliabilitet menas att mätningen genomförs på ett korrekt sätt, vilket innebär att resultatet ska 

vara detsamma vid upprepade mätningar. Denna studie har under metodavsnittet tydligt 

redogjort för samtliga steg som genomförts samt vilka val och avgränsningar som gjorts. Med 

validitet menas att studien mäter det som ska mätas. Studiens syfte är att undersöka om 

diskrepansen i andel röster relativt andel kapital hos den största ägaren i ett företag har någon 

påverkan på företagets abnorma avkastning vid tillkännagivandet av förvärv. För att kunna 

genomföra studien gjordes antagandet att ägarkoncentrationen inte förändrats markant från att 

tillkännagivandet om förvärv nått marknaden till att företaget stängt böckerna för 

räkenskapsåret. Information om den största ägarens andel röster och kapital anses som 

rättvisande trots att den är hämtad på årsbasis. Sverige har ett koncentrerat ägarskap och 

Holmén och Knopf (2004) hävdar att de flesta börsnoterade företagen i Sverige ofta har en stor 
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kontrollerande ägare. Av den anledningen gjordes därför bedömningen att endast inkludera den 

största ägaren i undersökningen för att bäst fånga upp potentiella exproprieringsproblem. Likväl 

finns det begränsningar med den valda testvariabeln, då det i vissa fall förekommer två eller till 

och med tre ägare som anses ha tillräckligt med röster för att utöva kontroll. Undersökningens 

testvariabel tar därför inte i beaktning om fler än en ägare bidrar till en hög grad av diskrepans 

som används för expropriering. Vidare kan tänkas att när det inom ett företag finns fler än en 

kontrollerande ägare kan även risken för expropriering minska då dessa ägare övervakar 

varandra. Detta tas alltså inte heller i beaktning då vi endast undersöker ägande av röster och 

kapital hos den största ägaren. 

 

Tidigare studier som också undersökt diskrepans mellan ägande och kontroll har använt olika 

testvariabler i undersökningen. För denna studie valdes differensen mellan ägande och kontroll 

hos den största ägaren som ena testvariabeln, likt Claessens et al. (2002). Ett alternativ till 

differensen är att istället använda kvoten av röstandel relativt kapitalandel vilket flera tidigare 

studier gjort, exempelvis Masulis, Wang och Xie (2009) samt Cronqvist och Nilsson (2003). 

Båda variablerna har sina för- och nackdelar och möjligtvis skulle den ena ge skilda resultat 

från den andra, men då de flesta liknande studier använt differensen gjordes samma val även i 

denna undersökning.  

 

I övrigt anses den abnorma avkastningen som beräknats under eventfönstret med stor 

sannolikhet endast bero på tillkännagivandet av företagsförvärvet, eftersom tillkännagivanden 

av förvärv som nått marknaden samtidigt som någon annan kurspåverkande händelse 

exkluderats från undersökningen. Företagsförvärvet anses, som tidigare beskrivits, vara 

värdeförstörande om ett företags abnorma avkastning vid tillkännagivandet är negativ. Ingen 

hänsyn tas dock till om förvärvet leder till någon abnorm avkastning längre fram i tiden. Fama 

(1970) menar att marknaden ibland inte är effektiv i samband med förvärv och att det kan ta tid 

för korrigeringen som visar huruvida ett förvärv anses som värdeförstörande eller inte. Slutligen 

anses antalet observationer av företagsförvärv vara tillräckligt, dock hade det varit önskvärt att 

inkludera fler företag i undersökningen, då ett och samma företag ofta har likvärdig ägarstruktur 

oavsett vid vilken tidpunkt tillkännagivandet av förvärvet kom. 
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5. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet samt en analys av de genomförda undersökningarna. 

Inledningsvis redogörs det för den deskriptiva statistiken, vilket följs av resultaten samt en 

analys av eventstudien och associationsstudien.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

I Tabell 1 nedan presenteras den deskriptiva statistiken för studiens 169 observationer. Tabellen 

inkluderar variablernas värde, spridning samt grad av normalfördelning.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

  Medelv. Standardav. Min. Med. Max. Toppighet Snedhet 

                
Ägarstruktur               
Differens kontroll och ägande 0,192 0,095 0,000 0,185 0,498 1,213 0,752 
                
Företagsspecifika variabler               
Skuldsättning 0,352 0,457 0,000 0,243 2,646 8,564 2,733 
Market-to-book 1,024 0,736 0,213 0,834 3,772 3,143 1,764 
ROA 0,065 0,042 -0,020 0,057 0,186 0,656 0,817 
                
Förvärvsspecifika variabler               
Relativ storlek  0,077 0,134 0,000 0,024 0,957 15,528 3,506 
Wins. Relativ storlek 0,075 0,123 0,000 0,024 0,642 9,543 2,908 
Inhemskt förvärv (dummy) 0,272 0,446 0,000 0,000 1,000 -0,945 1,033 

                
ROA är räntabilitet på totalt kapital. Wins. Relativ storlek är den winsorizade relativa storleken på förvärvet. 
Medelv. innebär medelvärdet, Standardav. innebär standardavvikelsen, Min. är den lägsta observationen, 
Med. är medianen, Max. är den högsta observationen. Toppighet och Snedhet visar hur normalfördelad 
variabeln är.  
 

Utifrån statistiken för studiens testvariabel kan det utläsas att den genomsnittliga differensen 

mellan kontroll och ägande för den största aktieägaren är 19,2 procent. Det lägsta värdet på 

differensen mellan kontroll och ägande är 0, vilket innebär att det vid något eller några tillfällen 

förekommit att den största ägaren innehar lika stor andel röster relativt andel kapital i företaget. 

Under de förvärvsspecifika kontrollvariablerna kan utläsas att variabeln Relativ storlek har 

winsorizats med 1 procent per sida för att erhålla en högre grad av normalfördelning. Det har 

medfört både lägre toppighet och snedhet för variabeln. Dummyvariabeln Inhemskt förvärv har 
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ett medelvärde på 0,272 vilket innebär att en större del av de inkluderade förvärven var av 

utländska företag.  

 

För att få en överblick över variablernas linjära samband till varandra används ett kvantitativt 

mått som benämns Pearsons korrelationskoefficient. Värdet på korrelationen kan variera 

mellan -1 (perfekt negativ korrelation) till +1 (perfekt positiv korrelation). Som tidigare nämnts 

kan en alltför hög korrelation vara problematiskt. Nedan i Tabell 2 presenteras denna studies 

korrelationsmatris för de valda och inkluderade variablerna. 

 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

                  
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                  
CAR (-1, +1) (1) 1             
Differens kontroll och ägande (2) -0,053 1           
Skuldsättning (3) 0,052 -0,083 1         
Market-to-book (4) 0,035 0,015 -0,480 1       
ROA (5) -0,028 -0,092 -0,238 0,630 1     
Relativ storlek (6) 0,621 -0,209 0,229 -0,235 -0,200 1   
Inhemskt förvärv (dummy) (7) -0,147 -0,013 0,150 -0,125 0,090 0,140 1 
                  

CAR är den kumulativa abnorma avkastningen för företagen i undersökningen. ROA är räntabilitet på totalt 
kapital. Relativ storlek är den winsorizade relativa storleken på förvärvet.  
 

Utifrån Tabell 2 kan utläsas att den högsta positiva korrelationen förekommer mellan 

variablerna Market-to-book och ROA. Samtidigt förekommer det, mellan variablerna Market-

to-book och Skuldsättning, en relativt hög negativ korrelation. För att undersöka om 

korrelationen mellan några av variablerna utgör problem utförs det VIF-test, vilket visas nedan 

i Tabell 3. Det kan även utläsas att den beroende variabeln, CAR, är högst korrelerad med 

variabeln Relativ storlek, utöver det är korrelationen till resterande variabler förhållandevis låg. 

Studiens testvariabel har ett relativt lågt och negativt linjärt samband till samtliga andra 

variabler som är inkluderade i undersökningen. Testvariabeln har även en väldigt låg 

korrelation med den kumulativa abnorma avkastningen, vilket utifrån matrisen inte tyder på 

något starkt linjärt samband med den oberoende variabeln.  
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För att undersöka om det förekommer någon multikollinearitet som kan komma att utgöra ett 

problem för regressionsanalysen genomförs VIF-test för respektive oberoende variabel som ska 

inkluderas. Resultaten presenteras i nedan Tabell 3. 

 

Tabell 3. Analys av VIF-värden 

          
Variabel VIF-värde       
          
          
Differens kontroll och ägande 1,074       
Skuldsättning 1,351       
Market-to-book 2,122       
ROA 1,800       
Relativ storlek 1,159       
Inhemskt förvärv 1,093       
          

ROA är räntabilitet på totalt kapital. Relativ storlek är den winsorizade relativa storleken på förvärvet. 
 

Det kan utläsas från värdena i tabellen att ingen variabel har ett VIF-värde som överskrider 10, 

vilket enligt Mendenhall och Sincich (2011, s. 364) tyder på att det inte råder någon 

multikollinearitet. Det tolkas som att det inte finns något extremt linjärt samband mellan några 

oberoende variabler och samtliga kan inkluderas i regressionsanalysen som presenteras senare. 

 

5.2 Resultat från eventstudien 

I Tabell 4 presenteras resultaten från eventstudien. I tabellen inkluderas den abnorma 

avkastningen för respektive dag som utgör eventfönstret samt den kumulativa abnorma 

avkastningen för de tre dagarna tillsammans. 

 

Tabell 4. Resultat från eventstudien 

              
AAR (-1) 0.000           
AAR (0) 0.013***           
AAR (+1) 0.002*           
ACAR (-1, +1) 0.015***           
              

AAR (-1) är den genomsnittliga abnorma avkastningen för dagen före-, AAR (0) är dagen för- och AAR (+1) 
är dagen efter tillkännagivandet av förvärvet för företagen i undersökningen. ACAR (-1,+1) är den 
genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för företagen i undersökningen. *, ** och *** betecknar 
signifikans på 10%-, 5%- och 1% nivå. 
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Från tabellen kan utläsas att ingen signifikant abnorm avkastning erhölls dagen innan 

tillkännagivandet. Dagen för tillkännagivandet förekommer det däremot en signifikant 

genomsnittlig positiv abnorm avkastning om 1,3 procent. Dagen efter tillkännagivandet 

resulterade likaså i en positiv abnorm avkastning om i genomsnitt 0,2 procent, dock med en 

lägre signifikans. Den kumulativa abnorma avkastningen för de tre dagarna tillsammans var 

positiv och uppgår till 1,5 procent i genomsnitt, vilket också är signifikant med en nivå på 1 

procent. Resultaten indikerar således att företag med rösträttsdifferentiering i genomsnitt 

tillkännager förvärv som marknaden anser är värdeskapande. 

 

5.3 Resultat från associationsstudien 

I tabell 5 presenteras resultaten från associationsstudien i form av linjära regressioner. Modell 

1 innehåller endast testvariabeln som oberoende variabel medan Modell 2 också inkluderar 

samtliga kontrollvariabler. Modell 3 inkluderar ytterligare en variabel, vilken är testvariabelns 

kvadratiska term.   

 

Utifrån Modell 1 ges indikationer på att diskrepansen mellan kontroll och ägande inte har någon 

signifikant påverkan på den kumulativa abnorma avkastningen i samband med 

tillkännagivanden av företagsförvärv. Då regressionen inte innehåller några kontrollvariabler 

samt har en väldigt låg förklaringsgrad antas resultaten inte kräva någon ytterligare analys. 

Modell 2 inkluderar även samtliga kontrollvariabler, vilket ökar precisionen på 

undersökningen. Förklaringsgraden höjdes och variablerna i regressionen förklarar cirka 46 

procent av variationen i den abnorma avkastningen vid tillkännagivanden av förvärv. Det kan 

utläsas att testvariabeln Differens kontroll och ägande verkar ha en positiv påverkan på den 

kumulativa abnorma avkastningen eftersom riktningskoefficienten är positiv. Det är dock 

endast svagt signifikant med en nivå på 10 procent. Resultatet står i kontrast till studiens 

hypotes om att sambandet däremellan skulle vara negativt.  
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Tabell 5. Resultat från associationsstudien 

          
Beroende variabel: CAR Modell 1 Modell 2 Modell 3   
          
Ägarstruktur         
Differens kontroll och ägande -0,026 0,050* 0,276***   
  (0,037) (0,028) (0,091)   
Differens kontroll och ägande2     -0,486***   
      (0,186)   
          
Företagsspecifika variabler         
Skuldsättning   0,002 0,003   
    (0,007) (0,007)   
Market-to-book   0,009* 0,007   
    (0,005) (0,005)   
ROA   0,063 0,093   
    (0,084) (0,083)   
Relativ storlek   0,270*** 0,281***   
    (0,023) (0,023)   
Inhemskt förvärv   -0,024*** -0,024***   
    (0,006) (0,006)   
          
Övrigt         
Konstant 0,020** -0,022 -0,044***   
  (0,008) (0,010) (0,013)   
Antal observationer 169 169 169   
Justerad R2 0.3% 46,1% 48%   
F-värde 0,466 24,941*** 23,120***   
          

CAR är den kumulativa abnorma avkastningen för företagen i undersökningen. Differens kontroll och 
ägande2 är testvariabelns kvadratiska term. ROA är räntabilitet på totalt kapital. Relativ storlek är den 
winsorizade relativa storleken på förvärvet. Justerad R2 är modellens förklaringsgrad. Det första värdet som 
anges för respektive variabel är dess riktningskoefficient. Värdet inom parentesen är variabelns standardfel. 
*, ** och *** betecknar signifikans på 10%-, 5%- och 1% nivå. 
 

Utifrån den skattade regressionen skulle det alltså inte förekomma större agentproblem vid 

förvärv ju större diskrepansen mellan andel röster och andel kapital hos den största aktieägaren 

blir. De större kontrollerande aktieägarna verkar alltså inte expropriera övriga aktieägare genom 

att driva igenom värdeförstörande förvärv som snarare kan vara i linje med deras privata 

intressen. Resultaten från den svenska marknaden står i kontrast till Bigelli och Mengolis 

(2004) undersökning på den italienska marknaden, samt Masulis, Wang och Xies (2009) 

undersökning på den amerikanska marknaden, som tyder på att en ökad diskrepans har en 
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negativ påverkan på det förvärvande företagets abnorma avkastning vid tillkännagivandet av 

förvärv. Hanson och Song (1996) menar att det gemensamma intresset vid investeringar för 

kontrollerande aktieägare och övriga aktieägare minskar ju större diskrepansen mellan röster 

och kapital är inom ett företag. Resultatet från Modell 2 går även emot denna teori, då förvärv 

gjorda av företag med större diskrepans inte resulterar i en lägre avkastning. Ben-Amar och 

André (2006) fann inte, likt denna studie, att diskrepansen skulle ha en negativ påverkan på det 

förvärvande företagets abnorma avkastning. Däremot fann de inte heller något positivt samband 

variablerna emellan, som regressionen från denna studie indikerar.  

 

Masulis, Wang och Xie (2009) finner att Skuldsättning och ROA har en signifikant positiv 

påverkan på den kumulativa abnorma avkastningen. Modell 2 tyder också på en positiv 

påverkan för båda variablerna, resultaten är dock inte signifikanta. Ju högre värde på Market-

to-book ett företag har, desto högre abnorm avkastning verkar även företaget erhålla, med en 

signifikansnivå på 10 procent. Det resultatet stämmer överens med resultatet från Moeller och 

Schlingemanns (2005) studie, där de också fann att ett företags Market-to-book hade en 

signifikant positiv påverkan på ett företags abnorma avkastning. I linje med Ben- Amar och 

Andrés (2006) undersökning har variabeln Relativ storlek en signifikant positiv påverkan på 

den kumulativa abnorma avkastningen, med en riktningskoefficient på 0,27. Tillkännagivanden 

av inhemska förvärv leder enligt undersökningen till en mer negativ reaktion av marknaden än 

tillkännagivanden av utländska förvärv. Variabeln är signifikant på en nivå om 1 procent och 

ett inhemskt förvärv ger en i genomsnitt 2,4 procentenheters lägre avkastning. Det står i kontrast 

med Moeller och Schlingemanns (2005) studie, där de fann att inhemska förvärv genererar en 

högre avkastning än utländska förvärv vid tillkännagivandet. 

 

Då testvariabeln Differens kontroll och ägande enligt korrelationsmatrisen hade ett svagt linjärt 

samband med den kumulativa abnorma avkastningen, samt att dess påverkan på den beroende 

variabeln i regressionen endast var svagt signifikant, undersöktes också förekomsten av ett icke-

linjärt samband. I Modell 3 kan utläsas att både Differens kontroll och ägande samt Differens 

kontroll och ägande2 är signifikanta på 1 procents nivå. Resultaten indikerar att diskrepansen 

hos den största ägaren av ett företag har ett icke-linjärt samband med företagets abnorma 

avkastning vid tillkännagivandet av förvärvet. Variablernas koefficienter visar att sambandet 

till en början är positivt och avtagande. Vid en alltför stor diskrepans verkar sambandet däremot 

övergå till negativt, och en ökning i den största aktieägarens diskrepans mellan röster och 

kapital resulterar i en lägre abnorm avkastning vid tillkännagivandet av förvärvet. Sambandet 
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kan enligt regressionen alltså beskrivas som ett omvänt U-samband, där vändpunkten är då 

Differens kontroll och ägande uppgår till cirka 28 procent4. Resultatet stämmer alltså inte 

överens med tidigare studier som funnit ett linjärt samband variablerna emellan (Ben-Amar & 

André 2006; Bigelli & Mengoli 2004; Hanson & Song 1996; Masulis, Wang & Xie 2009). För 

kontrollvariablerna är resultaten i form av tecken på koefficienten samt signifikansnivå 

desamma som i Modell 2, med ett undantag då variabeln Market-to-book inte längre är 

signifikant på 10 procents nivå.  

 

I detta fall kan resultatet tolkas som att en viss diskrepans mellan röster och kapital inte leder 

till några agentproblem, utan att den största ägaren snarare agerar i samtliga aktieägares 

intressen. Däremot indikerar resultaten att den största aktieägaren inte bör ha för stor andel 

röster relativt andel kapital i företaget. I dessa fall finns en antydan att det förekommer 

agentproblem och att den största aktieägaren exproprierar de övriga ägarna. Likt detta resultat 

hävdar Shleifer och Vishny (1997) samt Triantis, Bebchuk och Kraakman (1999) att de största 

aktieägarna kan utvinna privata förmåner när deras rösträtt är väsentligt större än deras rätt till 

kapital.  

 

6. Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka om en ökad diskrepans mellan röster och kapital hos 

kontrollerande aktieägare av företag på den svenska marknaden medför en lägre abnorm 

avkastning i samband med tillkännagivanden av företagsförvärv. Tidigare forskning indikerar 

att en större diskrepans ökar förekomsten av agentproblem aktieägare emellan. Studierna menar 

att de största aktieägarna kontrollerar företagen och ibland kan agera utifrån egna intressen för 

att erhålla privata förmåner som kontrollen medför, eftersom de ofta endast bär en bråkdel av 

de finansiella konsekvenserna för besluten de fattar. Studien ämnade i och med det utreda om 

en ökad diskrepans hos den största aktieägaren medför en större risk för expropriering av de 

övriga aktieägarna. Det slutgiltiga urvalet i undersökningen bestod av 169 företagsförvärv 

mellan åren 2010–2016, genomförda av 49 företag med rösträttsdifferentiering. 

  

                                                 
4 Vändpunkten vid 28 procent erhölls genom en vidare analys av Modell 3 och en derivering av funktionen för 
att se vid vilket värde på diskrepansen derivatan är 0. 
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Undersökningen finner att för eventfönstrets tre dagar förekommer det en genomsnittlig 

kumulativ abnorm avkastning för företagen om 1,5 procent. Det tyder på att företag med 

rösträttsdifferentiering genomför förvärv som i genomsnitt ses som värdeskapande av 

marknaden. Tidigare studier har funnit ett negativt linjärt samband mellan ett företags abnorma 

avkastning vid förvärv och diskrepansen mellan röster och kapital inom företaget. Denna studie 

finner primärt ett positivt linjärt samband variablerna emellan, dock är sambandet endast svagt 

signifikant. Till följd av den svaga signifikansen testades också förekomsten av ett icke-linjärt 

samband mellan den abnorma avkastningen och diskrepansen mellan röster och kapital. En 

kvadratisk modell utformades och resultaten indikerar på att en viss diskrepans hos den största 

aktieägaren har en positiv påverkan på det förvärvande företagets abnorma avkastning vid 

tillkännagivandet. Det positiva sambandet visar sig fortsätta tills skillnaden i röster relativt 

kapital hos den största aktieägaren blir alltför stor. Därefter skiftar sambandet till negativt och 

ju större diskrepansen blir, desto lägre blir ett företags abnorma avkastning vid 

tillkännagivandet av förvärv. Resultatet tyder således på att en relativt låg diskrepans mellan 

röster och kapital inte är förknippat med agentkostnader eller problem med expropriering. Den 

största ägaren verkar då agera utifrån samtligas intressen för att maximera aktieägarvärde. 

Vidare indikerar resultaten att en alltför hög diskrepans mellan den största aktieägarens andel 

röster relativt andel kapital kan leda till agentproblem. Detta kan enligt teorierna förklaras med 

att den största ägaren i högre grad exproprierar de övriga aktieägarna, då denne äger tillräckligt 

med röster för att kunna kontrollera majoriteten av företaget och ta del av samtliga privata 

förmåner kontrollen medför, samtidigt som de inte bär de fulla kostnaderna för besluten de 

fattar. 

 

Baserat på studiens resultat finns alltså indikationer på att en alltför stor diskrepans mellan 

kontroll och ägande hos den största aktieägaren kan leda till värdeförstörande förvärv. Eftersom 

undersökningen endast inkluderat diskrepansen hos den största ägaren har ingen hänsyn tagits 

till om de största ägarna har en eller flera personer som har en position i styrelsen eller 

ledningsgruppen hos företagen. Förslag på vidare forskning är att undersöka skillnaden mellan 

röster och kapital hos insynspersoner inom företag med rösträttsdifferentiering noterade på 

Stockholmsbörsen, och vad deras diskrepans har för påverkan på den abnorma avkastningen 

vid tillkännagivanden företagsförvärv. För att få en rättvisande bild av diskrepansen hos 

insynspersoner är det av stor betydelse att även inkludera alla indirekta äganden. Risken finns 

dock att diskrepansen hos insynspersoner skulle vara starkt korrelerad med testvariabeln för 

denna studie och således leda till liknande resultat och därmed inte tillföra något ytterligare.   
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