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Sammandrag 
Sammanslagningar och förvärv (M&As) har blivit ett populärt verktyg för att uppnå 

synergier. Trots att allt fler M&As genomförs, råder det delade meningar om hur aktieägarna 

påverkas på kort och lång sikt efter annonsering av en M&A. Forskning kring huruvida det 

finns ett samband mellan avvikelseavkastning (AR) på kort och lång sikt är bristfällig, varför 

denna studie syftar till att undersöka hur AR på kort sikt påverkar AR på lång sikt efter 

annonsering av M&As. Vid beräkning av AR används kumulativ avvikelseavkastning (CAR) 

på kort sikt samt en köp- och hållmetod (BHAR) på lång sikt. Sambandet studeras genom 

multipel linjär regressionsanalys. Urvalet för studien består av 111 M&As som gjorts på den 

svenska marknaden åren 2003-2013. Studiens hypotes baseras på överreaktionshypotesen 

som förväntar sig ett negativt samband mellan AR för kort och lång sikt. Resultatet påvisar 

ett positivt samband och hypotesen får därmed förkastas. Till följd av det positiva sambandet 

finner studien möjlighet att förutspå positiv AR och därmed förkastas teorin kring att 

marknaden följer ett slumpmässigt mönster.  

 

 
Nyckelord: Sammanslagningar, förvärv, avvikelseavkastning, samband, svenska marknaden, 

Nasdaq Stockholm  
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1. Inledning 

 
1.1. Bakgrund 
 
“Det svåraste med att göra bra affärer, det är att avstå från de dåliga” - Simon Spiec (1975)  

 

Ett verktyg som kommit att bli populärt för att göra bra affärer och för att uppnå ökad tillväxt 

är sammanslagningar och förvärv (M&As) (Schriber, 2014). Enligt Institute for Mergers, 

Acquisitions and Alliances (2017), gjordes år 2015 rekordstora M&As sett till dess värde 

sedan finanskrisen 2008. Även i Sverige används verktyget flitigt och år 2016 genomfördes 

fler M&As än tidigare, med ett värde kring 55 miljarder dollar (Institute for Mergers, 

Acquisitions and Alliances, 2017). Följaktligen ställs frågan hur förekomsten av M&As 

förklaras? Brealy et al. (2011) förklarar det med att M&As skapar synergier vilket innebär 

möjlighet att uppnå mervärde. Således är M&As ett strategiskt beslut där syftet är att stärka 

företagets prestation (Berk & Demarzo, 2017).  

 

Trots att syftet med M&As är att skapa mervärde har tidigare forskning visat på att förvärv är 

en riskfylld tillväxtstrategi, där över hälften av alla historiska förvärv inte har genererat ökade 

värden för de förvärvande företagen (Schriber, 2014). Ett exempel är Microsoft som år 2015 

skrev ner 96 procent av värdet på telefonverksamheten som de förvärvat från Nokia för 7,9 

miljarder dollar året innan (Martin, 2016). Ytterligare exempel på misslyckanden är News 

Corporations förvärv av MySpace (Martin, 2016) och America Onlines förvärv av Time 

Warner (McGrath, 2015). Enligt Brealy et al. (2011) beror många misslyckade M&As på att 

uppgiften är komplex. Integrering av två företag som har olika produktionsprocesser, 

företagskulturer och redovisningsmetoder är en uppgift som få chefer klarar av. Ett annat skäl 

till att 70-90 procent av alla M&As misslyckas, är enligt Martin (2016) att förvärvande 

företag hamnar i ett “tag-läge”. Det innebär att företag fokuserar för mycket på vad de 

kommer att få ut av en M&A och glömmer vad de själva måste tillföra för att lyckas (Martin, 

2016).  
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Exempel på framgång finns emellertid också. Ett sådant är Googles köp av Android år 2005 

för 50 miljoner dollar som gav Google störst närvaro i smartphones operativsystem, vilket har 

blivit en av världens viktigaste produktmarknader (Martin. 2016). Med tanke på att M&As 

kommit att bli vanligt förekommande, samtidigt som många studier talar för negativa resultat, 

vilket kan anses vara motsägelsefullt, är det följaktligen intressant att studera hur 

marknadsaktörerna reagerar på aktiemarknaden.  

 

Aktiemarknaden är volatil och påverkas av en mängd faktorer som exempelvis rykten och 

spekulationer, vad som sker i omvärlden,  samhällstrender, förväntningar, räntor och 

konjunkturer (Nasdaq, 2017). Likt ovan nämnda faktorer har tidigare studier visat på att 

aktiepriset påverkas vid annonseringsdagen av en M&A (Andrade et al., 2001). Hur 

aktiepriset påverkas råder det delade meningar om. En del studier finner att aktiepriset stiger i 

samband med annonseringsdagen (Dodd, 1980; Neelam Rani et al., 2013). Andra studier 

pekar på motsatsen (Sudarsanam & Mahate, 2003; King et al., 2004; Schoenberg, 2006).  

 

Det råder även delade meningar kring hur aktiepriset påverkas på kort och lång sikt efter en 

M&A. Majoriteten av de studier som undersöker avvikelseavkastning (AR) på lång sikt tyder 

på att M&As missgynnar de förvärvande företagens aktieägare (Asquisth, 1983; Jensen & 

Ruback 1983; Alexandridis et al., 2012). Missgynnandet kan enligt Roll (1986), bero på en 

underreaktion till följd av ett dåligt investeringsbeslut, som i denna studie är en M&A. Det 

finns å andra sidan studier som argumenterar för att negativa resultat på lång sikt kan bero på 

studiens metodologiska val och att varierande faktorer som exempelvis val av 

betalningsmetod kan ha påverkan på resultatet (Dutta & Jog, 2009). Vad gäller kort sikt finns 

det studier som kommit fram till att M&As gynnar företagens aktieägare dagen efter då 

tillkännagivandet av en M&A sker (Neelam Rani et al., 2013; Zaremba & Płotnicki 2016). 

Andra studiers resultat tyder på motsatsen och visar negativ avkastning för de förvärvande 

företagens aktieägare på kort sikt (Timcy et al., 2015).  

 

Som ovan nämnt finns det varierande forskning kring hur aktieägarvärdet har påverkats på 

kort och lång sikt efter en M&A. Tidigare studier som berör sambandet mellan M&As och 

aktiepriser, finner att det finns ett samband dem emellan (Hsueh et al., 2014; Cernat-Gruici et 

al., 2010). Däremot föreligger det ett forskningsgap om det finns ett samband mellan företags 
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AR på kort och lång sikt efter en M&A. Denna studie syftar därför till att undersöka hur AR 

på kort sikt påverkar AR på lång sikt efter annonsering av M&As för företag noterade på 

Nasdaq Stockholm. Finner studien ett samband mellan AR på kort och lång sikt, är det av 

intresse för investerare då det går att dra nytta av sambandet för att möjligen kunna förutspå 

framtida avvikelseavkastning.  

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur AR på kort sikt påverkar AR på lång sikt efter 

annonsering av M&As.  

1.3. Disposition 
Kapitel 1 redogör för studiens bakgrund där tidigare forskning om M&As presenteras som 

leder in på studiens syfte. Kapitel 2 behandlar studiens teoretiska referensram som ligger till 

grund för hypotesen samt metoden som presenteras i tredje kapitlet. Kapitel 3 presenterar 

även de val och avgränsningar som utgör studiens slutgiltiga urval samt studiens 

tillvägagångssätt. Kapitel 4 redovisar resultat och analys där beskrivande statistik och 

regressionsanalyser presenteras. Avslutningsvis redogör kapitel 5 för studiens slutsats, 

tillförlitlighet och begränsningar samt förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Avsnittet behandlar den teoretiska referensram som ligger till grund för studien.  

Inledningsvis presenteras den effektiva marknadshypotesen följd av överreaktionshypotesen. 

Avslutningsvis presenteras andra faktorer som kan förklara AR efter annonsering av M&As 

samt studiens hypotes. 

 
 

2.1. Effektiva Marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) utgår från att aktiepriser följer ett så kallat 

slumpmässigt mönster, innebärande att inte några mönster kan ses i priserna. Således kan 

marknadsaktörer inte förutspå aktiepriser och därmed inte “vinna” över marknaden då all 

tillgänglig information redan speglas i aktiepriserna (Brealey et al., 2011). Vidare finns det 

tre former av marknadseffektivitet, svag, semi-stark och stark. Formerna skiljer sig åt 

beroende på vilken mängd av information som finns tillgänglig och som därmed återspeglas i  

aktiepriserna (Fama, 1970). Då denna studie undersöker hur AR på kort sikt påverkar AR på 

lång sikt efter annonsering av en M&A förutsätts den semi-starka formen. Det eftersom att 

marknadsreaktionerna vid en annonsering ligger till grund för totalavkastningsindex (RI) som 

studiens resultat baseras på. Vid annonsering av ny information gör marknadsaktörer en 

bedömning av betydelsen kring annonseringen, något som direkt speglas i aktiepriset (Fama, 

1970). I vår studie syftar ny information till M&As. Vidare menar King et al. (2004) att värde 

genereras om marknadens aktörer anser att synergier skapas till följd av en M&A. Om 

marknaden istället tror att det blir ett misslyckande, som en konsekvens av exempelvis hybris 

eller en för hög premie, genereras inget eller ett negativt värde för aktieägarna. Beroende på 

om marknadens förväntningar speglar det framtida utfallet, fås en positiv, negativ eller ingen 

AR  för investerare (King et al., 2004).  
 
I motsats till den effektiva marknadshypotesen hävdar Jegadeesh (1990) att förutsägelser 

kring marknaden är möjliga. Hans studie finner stöd för möjligheten att förutse värdepappers 

avkastning. Hypotesen kring att aktiepriser följer ett så kallat slumpmässigt mönster avvisas 

till följd av att studien finner en förutsägbarhet för aktier som förklaras av en ineffektivitet på 
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marknaden eller systematiska förändringar i förväntad aktie. (Jegadeesh, 1990). Jegadeeshs 

(1990) resultat är av betydelse för vår studie då hypotesen kring att aktiepriser inte följer ett 

slumpmässigt mönster ligger i linje med vad studien undersöker. Likt Jegadeesh (1990) är det 

fler som ställer sig frågande till EMH, däribland De Bondt & Thaler (1985) och som därmed 

utvecklar överreaktionshypotesen (Fama, 1997). 

2.2. Överreaktionshypotesen 
De Bondt & Thaler (1985) var bland de första att skriva om anomalier på lång sikt och 

utvecklade således överreaktionshypotesen (Fama, 1997). De definierar hypotesen som ett 

antagande där investerare överreagerar på oförutsedda nyheter vilket leder till överdrivna 

rörelser i aktiekurser. Studien bygger på Kahneman och Tverskys (1979) artikel om det 

beteendevetenskapliga perspektivet på att människor ofta övervärderar ny, oförutsedd 

information, samtidigt som befintlig information undervärderas. Kahneman och Tversky 

(1979) menar också att människor tar irrationella beslut till följd av en tro om att förändringar 

ska vara mer bestående än vad de är.  

 

De Bondt & Thalers (1985) studie undersöker om det beteendevetenskapliga perspektivet om 

överreaktion även kan appliceras på investerare, vilket skulle möjliggöra för överavkastning 

på aktiemarknaden. Studien bygger på månadsvis data år 1926-1982 för företag noterade på 

New York-börsen. Formeringsperioden och utvärderingsperioden är båda tre år. 

Målsättningen med studien är att uppnå överavkastning genom att utnyttja negativ 

autokorrelation. De Bondt & Thalers (1985) resultat visar att stora rörelser i aktiepriset 

följaktligen leder till rörelser i motsatt riktning. Resultatet visar även att ju större initial 

rörelse i aktiepriset, desto större korrigering. Således finner studien att de portföljer som 

består av tidigare förloraraktier överavkastar marknadsindex medan de portföljer som består 

av tidigare vinnaraktier underavkastar marknadsindex. Skillnaden för vinnarna respektive 

förlorarna under treårsperioden uppgår till 24,6 procent. Resultatet ligger till grund för De 

Bondt & Thalers (1985) konstaterande, att överreaktion från marknadsaktörerna föreligger 

vilket möjliggör för positiv avvikelseavkastning. (De Bondt & Thaler, 1985)  

 

De Bondt & Thalers (1985) studie kritiseras emellertid av bland annat Chan (1988) samt Ball 

& Kothari (1989) som menar att överreaktioner kan bero på andra faktorer såsom 
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tidsvariabler, exempelvis januarieffekten (Khelifa & Xiafei, 2007). Även Zarowin (1990) 

kritiserar De Bondt & Thalers (1985) studie då han menar att överreaktion kan förklaras av 

företagets storlek. Till följd av kritiken, gör De Bondt & Thaler (1987) en ny studie där de 

undersöker om dessa två faktorer kan förklara överreaktion. Studien finner inget stöd för att 

storlek och tidsvariabler är förklarande faktorer, däremot håller författarna med om att 

tidsvariabeln för diskonteringsräntor kan spela roll vad gäller de observerade 

prisvändningarna. Vidare finner de ytterligare stöd för att investerare överreagerar på 

kortsiktiga vinströrelser. Ännu en studie som berör överreaktionshypotesen är av Khelifa & 

Xiafei (2007) där även de finner att det finns en överreaktion hos investerare trots justering 

för storlek och tidsvariabler. Således finns det bevis för att en överreaktion leder till 

avvikande prisrörelser som möjliggör för AR (De Bondt & Thaler, 1985). 

 

Chang & Tsai (2013) undersöker i sin studie den långsiktiga prestationen för det förvärvande 

företaget efter en M&A. Studiens resultat tyder på att det förvärvande företagets aktier 

presterar bättre före genomförandet av en M&A. Vidare finner studien att investerare 

tenderar att överreagera vid annonsering av M&As och att AR föreligger på 

annonseringsdagen. På lång sikt menar författarna att överreaktioner som skett efter 

annonsering av M&As korrigeras. Till följd av detta tyder resultatet på att den negativa 

kumulativa avvikelseavkastningen (CAR) på lång sikt, överväger den positiva 

avvikelseavkastningen på kort sikt. Antoniou et al. (2008) finner samma resultat och säger att 

marknaden är överdrivet optimistisk varför det går att observera positiv AR  på kort sikt. På 

lång sikt å andra sidan, menar Antoniou et al. (2008) att priserna justeras för denna optimism 

då de initiala förväntningarna inte uppfylls till fullo.  

2.3. Faktorer som kan förklara AR vid M&A 

2.3.1. Förvärvarens storlek 
I motsats till De Bondt & Thaler (1985) finner tidigare studier att storleken på det 

förvärvande företaget, har stor betydelse vid en M&A (Jansen et al., 2015; Moeller et al., 

2004). I en studie på den amerikanska marknaden finner Moeller et al. (2004) att mindre 

företag genererar 2,24 procentenheter högre AR på lång sikt än större företag. Moeller et al. 

(2004) förklarar resultatet utifrån hybris. De menar att större företagsledningar med större 
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sannolikhet betalar ett överpris vid en M&A samt att de är mindre villiga att återkalla ett bud. 

Vidare finner Tosi (2000) att företagets storlek har en betydande inverkan på VD-lönen. Med 

Tosis (2000) studie som grund diskuterar Faulkner et al. (2012) att större företag önskar växa 

ytterligare för att uppnå högre löner. Till följd av detta är ledningen mer riskbenägen och 

villig att ingå M&As som inte med säkerhet genererar värde, en konsekvens av hybris 

(Faulkner et al., 2012).  

2.3.2. Värdefaktorn 
Värdefaktorn (BTM-kvot) används i studien och beräknas genom det bokförda värdet på eget 

kapital dividerat med marknadsvärdet på eget kapital. Värdefaktorn används i studien 

eftersom att tidigare forskning som Fama & French (1992) belyser, kommit fram till att den 

genomsnittliga aktieavkastningen på amerikanska aktier är positivt relaterad till förhållandet 

mellan företagens BTM-kvoter. Med hänsyn tagen till att förvärvarens BTM-kvot kan 

påverka betydelsen för aktieavkastningen vid en M&A kontrollerar studien för variabeln 

BTM-kvot med hjälp av kontrollföretag och kontrollvariabel.  

2.3.3. Fler faktorer  
Tidigare forskning visar på att förvärv av utländska bolag ofta visar lägre avkastning på 

annonseringsdagen och på lång sikt efter annonseringen jämfört med inhemska förvärv (Conn 

et al., 2005). Orsaken bakom en lägre avkastning vid utlandsförvärv förklaras ofta med hjälp 

av så kallade gränsöverskridande effekter. Effekterna innebär bland annat att skillnader i 

kultur, lagar och regler samt implementering finns mellan det förvärvande och förvärvade 

företaget. (Mentz & Schiereck, 2008). Då denna studie endast undersöker förvärv på den 

svenska marknaden där både förvärvaren och det förvärvade företaget är svenska, exkluderas 

gränsöverskridande effekter. Till följd av exkluderingen kan studiens resultat bara appliceras 

på den svenska marknaden.  

 

Val av betalningsmetod vid M&As signalerar olika budskap till marknaden (Rhodes-Kropf & 

Viswanathan, 2004). Det finns tre möjliga betalningsmetoder; kontanter, aktier eller en 

kombination av dem (Faccio & Masulis, 2005). Med enbart aktier som betalningsmedel 

menar Rhodes-Kropf & Viswanathan (2004) att förvärvaren anser att aktierna är 

övervärderade, vilket innebär en lägre kostnad av förvärvet. Betalningsmetoden signalerar till 
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marknadsaktörerna, i och med övervärderingen, att aktievärdet inte förväntas stiga 

(Rappaport & Sirower, 1999). Används enbart kontanter som betalningsmedel signaleras å 

andra sidan att ledningen förväntar sig en stigning i aktievärdet (Rappaport & Sirower, 1999) 

då aktien anses vara undervärderad (Fuller et al., 2002). Då val av betalningsmetod signalerar 

olika budskap byggs förväntningar hos marknadsaktörerna vilket ger utrymme för AR 

(Rappaport & Sirower, 1999). Val av betalningsmetod undersöks inte i studien. 

 

Andra faktorer som kan påverka AR vid M&As, är enligt Fuller et al. (2002) antalet 

budgivare och budgivarens tillvägagångssätt, något som inte tas i beaktande i studien. Antalet 

budgivare innebär antal företag som lägger bud på det företag som ska förvärvas. Fuller et al. 

(2002) menar vidare att ju fler budgivare desto högre konkurrens vilket leder till en negativ 

inverkan för det förvärvande företagets aktieägare. I värsta fall kan rivaliteten vid 

budgivningen leda till att investeringen inte genererar något värde då nettonuvärdet blir 

negativt. Budgivarens tillvägagångssätt innebär att förvärvaren antingen förhandlar direkt 

med det förvärvade företaget eller via dess aktieägare. Det förvärvade företagets aktieägare 

gynnas mer av att förhandling sker med aktieägare då det ökar sannolikheten för konkurrens 

som följaktligen bör leda till högre premie (Fuller et al., 2002).  

 

Ytterligare en faktor som kan påverka AR är det förvärvade företagets storlek. Ett större 

företag kan generera större synergier och ekonomiska fördelar men kan å andra sidan också 

vara svårare att styra (Fuller et al., 2002). Vidare kan även ett större företag ha större 

handlingskraft samt vara dyrare (Eckbo et al., 1990; Agrawal et al., 1992 & Fuller et al., 

2002). Trots att studien inte kontrollerar för ovan nämnda faktorer på grund av studiens 

storleks- och tidsbegränsning, är det av relevans att känna till att de finns, då faktorerna kan 

påverka resultatet.  

 

2.3.4. Sammanfattning av teorin 
Utöver de faktorerna som påverkar AR vid M&As som nämns i kapital 2.3., har två centrala 

teorier för studien tagits upp. Teoridelen inleder med överreaktionshypotesen där De Bondt & 

Thaler (1985) lyfter marknadsaktörernas överreaktion vid annonsering av ny information, där 

överreaktioner möjliggör för positiv AR. Resultatet visar på mönster där en uppgång i 
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aktiepris, följs av en nedgång där tidigare vinnaraktier blir förloraraktier och tvärtom. 

Teoriavsnittet fortsätter med Chang & Tsai (2013) som stödjer överreaktionshypotesen och 

finner vidare att överreaktioner efter annonsering av M&As korrigeras på lång sikt. Antoniou 

et al. (2008) instämmer och konstaterar att positiv AR är möjlig på kort sikt då marknaden är 

överdrivet optimistisk. Den effektiva marknadshypotesen ställer sig emot ovanstående 

resonemang då aktiepriset enligt EMH följer ett slumpmässigt mönster som inte möjliggör 

AR då marknaden är effektiv och direkt anpassar sig. Jegadeesh (1990) motsätter sig EMH då 

hans studie finner bevis för möjligheten att förutspå värdepappers avkastning. Hypotesen om 

ett slumpmässigt mönster avvisas således. Med teoridelen som bakgrund och främst 

överreaktionshypotesen,  formulerar vi nedanstående hypotes där vi vid en positiv AR på kort 

sikt, förväntar oss en negativ AR på lång sikt och vice versa.  

 

Hypotes 
H1= Marknaden överreagerar på informationssläpp av M&As som gör att långsiktig AR har 

omvänt tecken i förhållande till kortsiktig AR.  
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3. Data och metod 

 
I kommande avsnitt presenteras undersökningens metod. Studien undersöker hur AR  på kort 

sikt påverkar AR på lång sikt efter en M&A. Inledningsvis redogörs för den forskningsmetod 

som används i studien. Därefter beskrivs datainsamlingen och dess urval följd av beräkning 

av AR på kort och lång sikt. Avslutningsvis redogörs för kontrollföretag, studiens 

förutsättningarhochhregressionsmodeller. 

 

3.1. Introduktion 
En kvantitativ metod ligger till grund för studien i form av en multipel linjär 

regressionsanalys. Metoden används för att undersöka om AR på kort sikt påverkar AR på 

lång sikt efter en M&A. Fördelen med en kvantitativ metod är att den medför hög reliabilitet i 

och med att metoden lämnar lite utrymme för egna tolkningar och värderingar. Vidare ger 

metoden möjlighet att generalisera för M&As på den svenska marknaden. Ansatsen i 

undersökningen är deduktiv vilket innebär att den presenterade teorin skapar förväntningar 

kring resultatet och följaktligen kommer de observerade resultaten att diskuteras med 

utgångspunkt i den valda teorin (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Deduktiv ansats är 

fördelaktig på så sätt att resultaten kan diskuteras baserat på de tidigare teorierna som 

presenteras och därmed också jämföras med annan forskning (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016).  

3.2. Data 

Studien baseras på sekundärdata hämtad från Thomson Reuters Eikon. Databasen 

tillhandahåller information om M&As mellan företag på den svenska marknaden. För att 

beräkna AR på lång sikt används totalavkastningsindex (RI) för de förvärvande företagen 

samt kontrollföretagen. Vid beräkning av AR på kort sikt används RI och jämförelseindexet 

SIXRX. De kriterier som behöver vara uppfyllda för att en M&A ska vara representativ för 

studien är följande: 1) Annonseringsdagen är mellan 2003-01-01 och 2013-12-31,  2) M&A 

sker på den svenska marknaden, 3) M&A är genomförd, 4) Efter M&A måste minst 90 
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procent av det förvärvade företagets aktier innehas av förvärvaren, 5) Det förvärvande 

företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.     

3.2.1. Bortfall 
Tabell 1 summerar studiens urval. Alla steg som anges är sekventiella, det vill säga att 

företag som utesluts i något skede inte beaktas i nästa. Till att börja med inkluderas alla 

M&As som skett i Sverige med annonseringsdag under åren 2003-2013. Att de skett i 

Sverige betyder att både det förvärvande och det förvärvade företaget är svenska. I nästa steg 

exkluderas de M&As som inte fullbordats. Därefter exkluderas företag som inte innehar 

minst 90 procent av det förvärvade företagets aktier och inte är noterade på Nasdaq 

Stockholm. Vidare exkluderas företag som inte hittas i databasen Thomson Reuters Eikon 

eller som saknar data då de under studies tid upphört att existera. Företag med extremvärden 

som inte går att matcha med jämförande kontrollföretag exkluderas. 

 

3.2.2. Slutligt datamaterial  
Tabell 1. 

 
I tabellen redovisas antal M&As i Sverige 2003-2013 där det slutgiltiga urvalet uppfyller studiens kriterier.  

3.3. Metod 

3.3.1. Avvikelseavkastning på kort sikt 
Avvikelseavkastning är skillnaden mellan verklig och förväntad avkastning där RI avser den 

verkliga avkastningen och SIXRX den förväntade. Avvikelseavkastning på kort sikt avser 20 

dagar efter annonsering av en M&A och beräknas genom kumulativ avvikelseavkastning 

(CAR). Val av 20 dagar är i linje med tidigare studier (Neelam Rani et al., 2013; Asquith et 
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al., 1983). SIXRX som metodval motiveras med att 20 dagar är en kort period efter 

annonseringsdagen. I och med den korta perioden är riskjustering inte ett krav och därmed är 

användning av marknadsindex godtyckligt. Tidigare studier på området som beräknar AR på 

kort sikt använder sig inte av kontrollföretag (Neelam Rani et al., 2013; Zaremba & Płotnicki, 

2016), varför vår studie enbart applicerar kontrollföretag på lång sikt. Inledningsvis beräknas 

den procentuella utvecklingen mellan annonsering och dag 20 för respektive M&A-företag 

och jämförelseindexet SIXRX. Differensen mellan den dagliga procentuella utvecklingen för 

M&A-företaget och SIXRX utgör daglig AR. Summan av daglig AR utgör CAR.  

 
     n     

CARi = ∑ ARi,t 
    t=1 

                  
  n = antal observationer  

t = antal dagar 
 

3.3.2. Avvikelseavkastning på lång sikt   
AR på lång sikt avser i studien 36 månader efter annonsering av en M&A, vilket är i linje 

med Barber & Lyon (1997). Köp- och hållmetoden (BHAR) används för att beräkna AR på 

lång sikt. Kontrollföretag används som förväntad avkastning istället för ett jämförelseindex 

som anväds på kort sikt. Ri,t som är den första komponenten, representerar den verkliga 

avkastningen (RI) för de förvärvande företagen under 36 månader efter annonsering. E(Ri,t) 

som är den andra komponenten representerar den förväntade avkastningen som motsvaras av 

RI för respektive kontrollföretag under 36 månader. Skillnaden i RI mellan det förvärvande 

företaget och kontrollföretaget utgör BHARi,t,T. Avkastningen på lång sikt beräknas 

månadsvis, kumulativt under 36 månader. Beräkning av BHAR sker i tre omgångar då 

kontrollföretagen är identifierade på tre olika sätt, vilket förklaras i avsnitt 3.3.3.  

         T                              T 

BHARi,t,T = ∏ (1 + Ri,t) - ∏ (1 + E (Ri,t)) 
         t=1        t=1 

     

För att använda BHAR-modellen behövs ett proxy för den verkliga avkastningen. Det finns 

huvudsakligen två etablerade metoder för detta, antingen genom kontrollföretag eller genom 

kontrollportföljer och index (Barber & Lyon, 1997). Nackdelen med kontrollportfölj och 
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index vid användning av BHAR, enligt Barber & Lyon (1997), är dess mottaglighet för nya 

noterings- och återbalanseringsbias. Ritter (1991) menar att företag som nyligen noterats 

underpresterar i jämförelse med marknadsindex, vilket bidrar till ett snedvridet resultat. 

Återbalansering innebär att företag med sämre avkastning säljs och företag med bättre 

avkastning köps (Barber & Lyon, 1997). Konsekvensen av detta blir enligt Barber & Lyon 

(1997), att kontrollportföljer skapar ett större negativt snedvridet medelvärde i jämförelse 

med kontrollföretag vid användningen av BHAR. Vi väljer därför att använda oss av 

kontrollföretag. Barber & Lyon (1997) menar att kontrollföretag eliminerar nya noteringsbias 

då både eventföretaget (i vår studie M&A-företaget) och kontrollföretaget måste vara listade 

under de datum som ligger till grund för studiens tidsperiod. Återbalanseringsbias elimineras 

då båda företagen beräknas utan återbalansering. Nackdelen med kontrollföretag i jämförelse 

med kontrollportföljer är att resultatet i studien fullt ut baseras på ett matchande 

kontrollföretag. Avvikelseavkastningens riktning för det företag som genomgått en M&A 

beror därmed på kontrollföretagets utveckling. För att reducera detta och stärka metoden har 

vi matchat respektive M&A-företag med tre olika kontrollföretag utifrån BTM, storlek och 

sedan både BTM och storlek. På så sätt baseras inte resultatet enbart på ett kontrollföretag, 

utan på tre kontrollföretag.  

3.3.3. Kontrollföretag 
Kontrollföretag har valts utifrån specifika kriterier, i detta fall storlek baserad på 

marknadskapitalisering och BTM-kvot där kontrollföretaget matchas med det förvärvande 

företaget utifrån så lika värden som möjligt. Vi identifierar kontrollföretag på tre sätt: (1) 

genom att matcha baserat på företagsstorlek, (2) genom att matcha på BTM-kvot och (3) 

genom att matcha på både företagsstorlek och BTM-kvot (Barber & Lyon, 1997). Vid 

matchning på både storlek och BTM-kvot, väljs det kontrollföretag som ligger inom 70-130 

procent av det förvärvande företagets storlek samt som har närmast BTM-kvot (Barber & 

Lyon, 1997). Företagsstorlek beaktas genom företagens marknadskapitalisering som fås 

genom koden WC08001 i Datastream. Vidare ska de matchande kontrollföretagen vara 

noterade på Nasdaq Stockholm och inte genomfört någon M&A. För att hitta 

kontrollföretagen tar studien del av Jonas Råsbrants, universitetslektor vid Uppsala 

Universitet, sammanställning över noterade företag på Nasdaq Stockholm för tidsperioden 

1999-2016. 
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3.3.4. Förutsättningar  
De antaganden och förutsättningar som bör tas i beaktande vid användning av multipel linjär 

regressionsanalys är normalfördelning och multikollinearitet. Vid normalfördelning studeras 

värden för kurtosis samt skevhet. Dessa klargör huruvida fördelningen är balanserad kring 

medelvärdet och hur stor andel av fördelningen som är placerad i normalfördelningens 

svansar (Newbold et al., 2007). Multikollinearitet syftar till relationen mellan de oberoende 

variablerna. Följaktligen ska ingen multikollinearitet förekomma, vilket innebär att det inte 

ska existera någon korrelation mellan regressionens oberoende variabler. Förekommer 

multikollinearitet så ökar de uppskattade avvikelserna vilket medför svårigheter att beräkna 

regressionskoefficienter samt att göra tolkningar och dra slutsatser (Mason & Perreault, 

1991). För att behandla risken för multikollinearitet används Variance inflation factor (VIF). 

VIF uppskattar hur mycket variansen av en regressionskoefficient påverkas av 

multikollinearitet i modellen. Ett VIF-värde över 10 tyder på hög korrelation mellan de 

oberoende variablerna vilket bör ses som en varningssignal (Pallant, 2016). VIF beräknas 

enligt följande formel: 

 
där Rj2  representerar R2 som fås genom regressionerna.  

 

3.3.5. Regressionsmodeller 
Till att börja med utförs tre linjära regressioner. Linjär regressionsanalys avser att visa den 

oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln (Pallant, 2016). Då studien undersöker 

hur AR på kort sikt (ARKS) påverkar AR på lång sikt (ARLS) ser regressionsmodellen ut på 

följande sätt där ARLS är beroende variabel, α är företagets intercept och ARKS är den 

oberoende variabeln.  

 

ARLS =  α + β1ARKS + ɛ 

 

Därefter genomförs sex multipla linjära regressionsanalyser för att kontrollera för variablerna 

BTM-kvot och storlek som kan tänkas påverka sambandet mellan avvikelseavkastning på 
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kort och lång sikt (Sundell, 2009). Ytterligare en anledning till genomförandet av 9 

regressioner är för att undersöka om resultatet skiljer sig åt vid adderande av 

kontrollvaraibler.   

 

ARLS  = α +  β1ARKS + β2 BTM + β3Storlek + ɛ 

 

Valet av kontrollvariabler är i linje med Barber & Lyon (1997) och motiveras med att Fama 

och French (1992) påvisar att avkastning är relaterat till företags storlek och BTM-kvot. 

Variabeln BTM-kvot beräknas genom bokfört värde dividerat på marknadsvärde, likt Barber 

och Lyon (1997). Det bokförda värdet beräknas genom totala tillgångar minus totala skulder 

som fås genom koderna WC02999 och WC03351 i Datastream. Marknadsvärdet hämtas i 

Datastream med koden MV. Variabeln storlek baseras på marknadskapitalisering och fås 

genom koden WC08001 i Datastream. Logaritmering av marknadskapitalisering genomförs 

för att uppnå högre grad av normalfördelning. Studien genomför totalt nio regressioner som 

sammanfattas i resultatet.  
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4. Resultat och analys 
 

Kapitlet redogör för studiens resultat som inledningsvis presenterar beskrivande statistik 

över avvikelseavkastning på kort och lång sikt efter annonsering av M&As. Därefter 

presenteras regressionerna för att avslutningsvis redogöra för VIF-testet. Diskussion kring 

resultatet sker löpande genom kapitlet.  

 

4.1. Beskrivande statistik  
Kortsiktig kumulerad avvikelseavkastning CAR, samt långsiktig avvikelseavkastning BHAR, 

redovisas nedan. Som ovan nämnts beräknas BHAR, i enlighet med Barber & Lyon (1997),  

på tre olika tillvägagångssätt  varför BHAR redovisas i tre omgångar. Medelvärdet för urvalet 

på kort sikt visar en knappt märkbar positiv avvikelseavkastning. På lång sikt, antar 

medelvärdet både positiva och högre avvikelseavkastningar för BHAR BTM och BHAR 

Båda. Med hänsyn tagen till endast medelvärdet för CAR och BHAR Storlek kan vi se 

omvända tecken för avvikelseavkastning på kort och lång sikt, som är i enlighet med studiens 

hypotes. Resultatet antar låga värden för kurtosis och snedhet vilket indikerar på att resultatet 

har en normalfördelning med en låg asymmetri kring medelvärdet (Newbold et al., 2007). 
 

Tabell 2. 

 
Beskrivande statistik för CAR & BHAR 36 månader efter annonsering av M&A. BHAR Båda syftar till att både 
BTM och Storlek ligger till grund för kontrollföretaget.  
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4.2. Regressionsanalys  
Tabell 3. 

 
Resultat för regression 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9, 36 månader efter annonsering. Tabellen läses från vänster till 
höger där regression 1, 4 och 7 utgör en linjär regression med endast avvikelseavkastning på kort sikt som 
oberoende variabel. Regression 2, 5 och 8 utgör en multipel linjär regression där kontrollvariabeln BTM 
adderats till regressionsmodellen. I regression 3, 6 och 9 har förutom BTM, även storlek adderats till 
regressionsmodellen som kontrollvariabel. I regression 1, 2 och 3 är BHAR beräknat utifrån kontrollföretag 
baserat på BTM. För regression 4, 5 och 6 beräknas kontrollföretag baserat på företagets storlek och för 
regression 7, 8, och 9 beräknas kontrollföretag baserat på både BTM och storlek. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1. Standardfel anges i hakparenteser.  
 

Regressionerna studerar om det ensidiga sambandet mellan avvikelseavkastning på kort sikt 

(CAR) påverkar avvikelseavkastning på lång sikt (BHAR). Resultatet visar att åtta av nio 

regressioner ger signifikant resultat på en procents signifikansnivå respektive tio procents 

signifikansnivå. Vid användning av BTM-kvot som utgångspunkt för att hitta matchande 

kontrollföretag ser vi att resultatet når högst signifikansnivå jämfört med de andra två 

metoderna. Resultatet innebär att AR på kort sikt med 99 procent säkerhet påverkar AR på 

lång sikt när kontrollföretaget utses baserat på BTM-kvot.  

 

I samtliga regressioner antar koefficienten för ARKS positiva värden vilket innebär att det 

råder ett positivt samband mellan ARKS och ARLS. En positiv AR på kort sikt medför alltså en 

positiv AR på lång sikt. Omvänt, en negativ AR på kort sikt innebär en negativ AR på lång 

sikt. Slutsatser kan dras för alla regressioner med undanför för regression 7, som inte är 

signifikant. Kopplat till teorin skulle en förklaring till det positiva sambandet kunna vara 

Kahneman och Tverskys (1979) artikel, kring människors tro om att förändringar är 

bestående. En förändring i positiv eller negativ riktning blir bestående även på lång sikt.  
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Resultatets positiva samband mellan ARKS och ARLS går emot De Bondt & Thalers (1985) 

studie kring överreaktionshypotesen. Utifrån överreaktionshypotesen förväntas ett negativt 

samband mellan ARKS och ARLS då en uppgång i aktiepriset ska följas av en nedgång. Trots 

motsättningar mellan vår studie och De Bondt & Thalers (1985) resultat, finns en likhet. De 

Bondt & Thaler (1985) menar att överreaktion från marknadsaktörerna föreligger vilket 

möjliggör för positiv AR. Vår studie finner ett signifikant positivt samband, vilket kan ge 

möjlighet att förutse framtida avvikelseavkastningar och därmed, likt De Bondt & Thalers 

(1985) resultat, uppnå positiv AR. Resultatet går även mot vår hypotes kring att ARLS har 

omvändt tecken i förhållande till ARKS. Varför resultatet motsätter sig vår hypotes och 

överreaktionhypotesen skulle kunna bero på val av metod. Intressant att diskutera och 

undersöka vidare, är om resultatet blir detsamma vid användning av kontrollföretag vid 

uträkning av AR på både kort och lång sikt.  

 

Resultatet finner inte heller stöd med Chang & Tsais (2013) studie kring att överreaktioner på 

kort sikt efter en M&A korrigeras på lång sikt. Antonio et al. resultat kring svårigheten att 

göra positiv AR på lång sikt, finner inte heller något stöd av vår studie i och med det positiva 

sambandet. Till skillnad från ovanstående författare finner vi stöd med Jegadeeshs avvisande 

av att aktiepriser följer ett slumpmässigt mönster. Även detta baserat på det positiva 

sambandet där vi kan se ett mönster mellan ARKS och ARLS på en respektive tio procents 

signifikansnivå.  

 

Koefficienten för den oberoende variabeln ARKS är högre när kontrollföretag baseras på 

BTM-kvot, något lägre vid storlek och lägst när kontrollföretag baseras på både BTM-kvot 

och storlek. Resultatet visar därmed att ARKS har större påverkan på ARLS när 

kontrollföretaget enbart är baserat på BTM-kvoten. Vidare kan diskuteras om resultatet för 

regression 7-9 är ett mer justerat och pålitligt resultat. Dessa regressioner har både BTM-kvot 

och storlek som ligger till grund för kontrollföretagen, något som Barber & Lyon (1997) 

menar är av stor betydelse för resultatet.  

 

Som redovisas i Tabell 3, är resultatet för den oberoende variabeln storlek, både signifikant 

på en procent och antar högre värden för regression 3 och 6 än för regression 9. Resultatet 

innebär att variabeln storlek har en större förväntad påverkan på den beroende variabeln 
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ARKS när BHAR beräknas baserat på antingen BTM eller storlek. Då den oberoende 

variabeln storlek i regression 9 är insignifikant kan vi inte dra några slutsatser kring dess 

påverkan på ARKS. I motsats till variabeln storlek, är resultatet för den oberoende variabeln 

BTM, endast signifikant för regression 9 på en signifikansnivå på tio procent. Resultatet 

innebär att vi endast för regression 9 kan säga att variabeln BTM har en förväntad påverkan 

på den beroende variabeln ARKS när BHAR beräknas baserat på både BTM och storlek.  

 

Vad gäller förklaringsgraden (R-kvadrat) så antas värden mellan 0,024 och 0,181. Då ett 

värde på 1,0 innebär att de testade oberoende variablerna fullt ut förklarar sambandet mellan 

ARKS och ARLS, innebär studiens resultat att de oberoende variablerna, BTM och storlek, i 

låg grad förkalrar sambandet. Resultatet innebär att de testade oberoende variablerna i låg 

grad förklarar sambandet mellan ARKS och ARLS. Regressionerna visar ett samband, där de 

regressioner som kontrollerar för samtliga kontrollvariabler ger en högre förklaringsgrad än 

vid kontroll för enbart BTM-kvot eller ingen kontrollvariabel. En anledning till de låga 

förklaringsgraderna kan delvis bero på få kontrollvariabler. Förutom storlek och BTM-kvot är 

exempelvis antalet budgivare, budgivarens tillvägagångssätt, betalningsmetod och det 

förvärvade företagets storlek  kontrollvariabler som är vanligt förekommande i studier som 

rör M&As. Därmed kan förklaringsgraden tänkas öka vid tillägg av fler kontrollvariabler i 

regressionen.  

 

Med hänsyn tagen till studiens resultat, indikerar det positiva sambandet eventuellt på en 

undervärdering av aktien. Undervärdering kan föreligga eftersom studiens resultat inte går i 

linje med överreaktionshypotesens negativa samband.  I och med en eventuell undervärdering 

kan vi även spekulera kring om vilken betalningsmetod som används. Fuller et al. menar att 

vid en undervärdering används kontanter som betalningsmedeln då det förvärvande företagets 

ledning anser aktierna undervärderade. Därmed indikerar studiens resultat att den 

betalningsmetod som används vid majoriteten av M&A-köpen är via kontanter.  

 

För att kontrollera att de oberoende variablerna som ingår i den multipla regressionsmodellen 

inte korrelerar med varandra, det vill säga att inte multikollinearitet råder, görs ett VIF-test. 

Vid genomförande av VIF för studiens variabler har värden kring ett genererats vilket anses 
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vara låga värden. Modellens oberoende variabler är därmed inte korrelerade och kan 

användas utan att ge ett missvisande resultat.  

 

Tabell 4. 

  
   VIF-värden för variabler.  
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5. Avslutning
 

I följande kapitel presenteras inledningsvis studiens slutsatser följd av studiens tillförlitlighet 

och avslutningsvis förslag på framtida forskning.

 

5.1. Slutsats 
Studiens syfte är att undersöka hur AR på kort sikt påverkar AR på lång sikt efter 

annonsering av M&As för företag noterade på Nasdaq Stockholm. Utifrån 

överreaktionshypotesen ställs hypotesen, att marknaden överreagerar på informationssläpp av 

M&As som gör att långsiktig AR har omvänt tecken i förhållande till kortsiktig AR.  

 

Teorin kring överreaktionshypotesen stämmer inte med vår studie då resultatet visar ett 

positivt samband mellan ARKS och ARLS. Inte heller De Bondt & Thalers (1985) resultat 

kring vändningar på aktiemarknaden där tidigare förloraraktier blir till vinnaraktier och tvärt 

om. Resultatet medför därför att H1 förkastas vid samtliga utfall förutom regression 7 vars 

resultat inte är signifikant. Följaktligen kan vi inte med 99 respektive 90 procent säkerhet 

statistiskt säkerställa H1. Förklaringsgraden för regressionerna antar låga värden vilket 

innebär att BTM-kvot och storlek i låg grad förklarar sambandet mellan ARKS och ARLS. 

Resultatet är inte i linje med Fama & French (1992) som påvisar att avkastning är relaterat till 

företags storlek och BTM-kvot. Vidare är studiens resultat i linje med Jegadeesh (1990), som 

hävdar att förutsägelser kring marknaden är möjliga. Då resultatet visar ett positiv samband 

mellan ARKS och ARLS med en respektive tio procents signifikansnivå finner studien 

möjlighet att förutspå marknaden. Resultat går således emot teorin om den effektiva 

marknadshypotesen och att aktiepriser följer ett slumpmässigt mönster. Med det positiva 

sambandet i åtanke finns belägg för möjligheten att uppnå positiv AR. Vid investering i 

företag med positiv avvikelseavkastning på kort sikt efter genomförande av en M&A bör, 

med stöd i studiens resultat, även positiv avvikelseavkastning på lång sikt genereras.  
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5.2. Studiens tillförlitlighet och begränsningar  
För att uppnå hög tillförlitlighet redogör vi för metod och tillvägagångssätt. Motivering av val 

och avgränsningar görs vilket ger läsaren en klar bild över studiens datainsamling. 

Följaktligen ges möjlighet att replikera studien. Vidare används de väletablerade metoderna 

CAR och BHAR för att mäta avvikelseavkastning på kort och lång sikt som studien avser.  

 

Den främsta begränsningen i studien är tidsfaktorn. På grund av begränsat med tid har studien 

inte kunnat ta hänsyn till alla variabler som tidigare forskning kring M&As tar hänsyn till. 

Med mer tid hade vi även velat matcha kontrollföretagen utifrån samma bransch. Genom att 

matcha med ett företag inom samma bransch tänker vi oss att risken för ett missvisande 

resultat minskar. Det eftersom olika branscher eventuellt presterar olika under olika 

tidsperioder. Genom matchning utifrån bransch kan således resultatets tillämpbarhet öka.  

5.3. Framtida forskning 
Studien undersöker hur avvikelseavkastning på kort sikt, 20 dagar, påverkar 

avvikelseavkastning på lång sikt, 36 månader. Förslag på framtida forskning är att studera om 

resultatet skiljer sig vid användning av dag -1, -5 och -20  innan annonseringsdagen istället 

för på annonseringdagen. Annonseringen av en M&A är ett oväntat event varför aktiepriset 

inte bör förändras märkbart mellan dag -20 och -1 innan annonsering. Däremot har tidigare 

studier visat att aktiepriset förändras redan innan annonseringen, något som skulle kunna 

innebära att privat information har läckt ut till delar av marknaden (Brealy et al., 2011). 

Därmed är det av intresse att undersöka samma samband med utgångspunkt i andra dagar för 

att se om resultatet kvarstår.  

 

Ytterligare förslag på framtida forskning är att addera fler kontrollvariabler för att undersöka 

om fler oberoende variabler i högre grad kan förklara sambandet mellan ARKS och ARLS. 

Ökar förklaringsgraden ökar förståelsen för vad som påverkar avvikelseavkastningen. Finns 

en förståelse, minskar risken för dåliga investeringar och som Simon Spies (1975) skulle säga 

“Det svåraste med att göra bra affärer, det är att avstå från de dåliga”.  
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