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Sammanfattning 

 
Titel:  Företagsförvärv – En studie om förvärvsmetodens betydelse för de uppköpande företagen 

 

Författare:  Alexander Bouzi & Cathrine Åstrand 

 

Handledare: Ogi Chun & Cheick Wagué 

 

Nyckelord:  Företagsförvärv – Aktie- och inkråmsförvärv – Eventstudie – Marknadsmodellen   

 

Bakgrund:  I dagens läge gäller det att som företag vara så konkurrenskraftigt som möjligt för att 

behålla eller förbättra sin position på marknaden. Företagsförvärv är en strategi för att 

gynna sin ställning, oavsett för marknadsledande eller marknadsutmanande företag. Det 

finns flera olika tillvägagångssätt att ta över ett annat företag och dessa har tidigare ofta 

undersökts var för sig.  

 

Syfte:  Studiens syfte är att undersöka hur det uppköpande företaget påverkas beroende på vilken 

förvärvsmetod som använts vid företagsförvärvet. 

 

Metod:  Detta är en kvantitativ samt delvis komparativ studie där totalt 80 företagsköp inom fyra 

olika branscher har undersökts. För varje bransch har 20 förvärv undersökts med 10 

vardera inom förvärvsmetoderna aktieförvärv samt inkråmsförvärv. Det undersöks fem 

dagar före, fyra dagar efter och under dagen för offentliggörandet av förvärven. 

Sekundärdata i form av aktiekurser och branschindex har erhållits från förvärvsdatabasen 

Zephyr samt från börskursverktygen Google Finance och Nasdaq OMX. Sedan har 

Marknadsmodellen tillämpats för att beräkna den onormala avkastningen för respektive 

branschtillhörighet och förvärvsmetod. 

 

Resultat:  Resultaten var inte enhälliga. Resultaten varierade beroende på förvärvsmetod och 

branschtillhörighet.  

 

Slutsats:  Förvärvsmetoden har en betydelse för det uppköpande företaget då företagen påverkas 

olika beroende på förvärvsmetoden som tillämpats. 



 
 

 
 

Abstract 

 
Title:  Corporate acquisitions – A study on the acquisition method’s impact on the acquiring 

companies. 

 

Authors:  Alexander Bouzi & Cathrine Åstrand 

 

Advisors:  Ogi Chun & Cheick Wagué 

 

Key words:  Corporate acquisitions – Acquisitions of share and assets – Event study – Market model 

 

Background: Today, it is important as a company to be as competitive as possible in order to maintain 

or improve its market position. Corporate acquisition is one strategy to improve their 

position, regardless its current position. There are several different approaches to take over 

another company and these approaches have earlier often been examined separately. 

 

Purpose:  The purpose of this study is to investigate how the acquiring company is affected 

depending on the acquisition method used for the acquisition. 

 

Method: This is a quantitative, but also comparative study where a total of 80 acquisitions in four 

different industries are examined. For each industry 20 acquisitions are studied, with 10 

each in the acquisition methods share purchase and asset purchase. Secondary data, in 

form of share prices and sectored indices, were obtained from the acquisition database 

Zephyr and the market price with the tools Google Finance and Nasdaq OMX. The market 

model is applied to calculate the abnormal return for each industry affiliation and 

acquisition method.   

 

Result:  The results were not the same. The results varied depending on the acquisition method and 

industry. 

 

Conclusions: The acquisition method has an impact on the acquiring company because the companies 

 are affected differently depending on the acquisition method. 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande kapitel behandlas bakgrunden till företagsförvärv samt varför det är av vikt att 

undersöka förvärvsmetodens betydelse.  

 

1.1 Bakgrund 

”En snabb tillväxt förutsätter en effektiv fördelning och användning av samhällets produktiva resurser. I 

en marknadsekonomi regleras produktionens sammansättning och volym genom utbud och efterfrågan 

på en marknad där företagen tävlar om köparnas gunst. Konkurrensen pressar företagen att utnyttja 

sina resurser så effektivt som möjligt […] Av konkurrensen följer också att kapitalet styrs till och 

ackumuleras i de mest framgångsrika företagen. De mindre framgångsrika företagen stagnerar, slås ut 

eller köps upp.”1  

 

Det råder ständig konkurrens bland de många olika företag som finns runt om i världen och inte minst i 

Sverige. Alla strävar efter att minska sina förluster och öka sina vinster. Det finns en rad olika 

möjligheter för företagen att utöka sin verksamhet och på så sätt tjäna mer pengar men även för att stå 

emot och eliminera hot från konkurrenter. För att lyckas med detta finns det ett antal tillvägagångssätt 

som företag kan använda sig av. Dessa strategier utförs genom försvar och attacker.  

 

Många marknadsutmanare har vunnit mark eller till och med tagit över positionen som marknadsledare.  

Det har dem gjort genom strategiska attacker på deras konkurrenter.  Dem måste först och främst börja 

med att välja objekt för attacken. Antingen kan det vara marknadsledaren som ligger i fokus, eller 

företag i deras egen storlek, alternativt små lokala och regionala företag.  Sedan gäller det att välja rätt 

tillvägagångssätt. Det finns fem olika attackstrategier; frontal, flank, encirclement, bypass och 

guerillaattack.2  

 

Som marknadsledare skiljer sig strategierna och agerandet en del från marknadsutmanarna. Samtidigt 

som dem vill växa gäller det att skydda och försvara sig från dessa attacker. Ett företag som är dominant 

på marknaden kan välja mellan sex olika försvarsstrategier; position, flank, pre-emptive, 

counteroffensive, mobile samt contraction defense.3 

 

                                                 
1 Björn Alarik (1982) s. 11-18 
2 Kotler & Keller (2009) s. 345-350 
3 Ibid. 
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En av de mest använda metoderna för marknadsledande företag att försvara sig på är genom 

företagsförvärv. Porter talar om ett antal motiv till varför företag är villiga att köpa upp ett annat företag. 

Dessa motiv sammanfattas i fyra punkter; portföljstrategi, ägarambition, kunskapsöverföring och 

synergieffekt.4 
 

§ Portföljstrategi innebär att företagen vill sprida sina risker över en större företagsbas och vill 

alltså förvärva fler företag. 

§ Ägarambition syftar till att ägarna av företaget har en ambition och önskar att göra 

omstruktureringar i deras verksamhet. 

§ Kunskapsöverföring är när ett företag köper upp ett annat så vidgas kunskaperna och båda kan ta 

del utav varandras starka egenskaper och utvecklas tillsammans. 

§ Vid förvärv kan synergieffekter sammanslå flera uppgifter och arbetsuppgifter till exempelvis 

enbart en avdelning och på så sätt kostnadseffektivisera och tidseffektivisera. 

 

De tre vanligaste förvärvsmetoderna är sammanslagning och konsolidering, inkråmsförvärv och 

aktieförvärv.5 

 

Sammanslagning och konsolidering av företag består av två sätt. Det första där de två företagen slås 

samman och bildar gemensamt ett nytt företag. Det andra är när företagen slås samman och det 

uppköpta företaget slutar att existera.6 Det finns inga undersökningar som kan med säkerhet säga att 

fusioner resulterar i att företagen blir effektivare och mer konkurrenskraftiga. Det är i själva verket åt 

motsatt håll. Flertalet studier och undersökningar visar att fusionerade företag vanligtvis inte är 

lönsammare än andra. En svensk undersökning av 30 börsföretagsfusioner har visat att tre år efter 

sammanslagningen har de fusionerade företagen fått en genomsnittligt sämre vinstutveckling än en 

kontrollgrupp bestående av icke-fusionerade företag.7  

 

Vid ett inkråmsförvärv köper företaget upp tillgångar och skulder i det andra företaget. Det uppköpta 

företaget behöver nödvändigtvis inte upphöra utan det fysiska inom företaget finns kvar, men inte själva 

varumärket eller namnet. Aktieägarna i det tidigare företaget måste även rösta om budet skall accepteras 

eller inte.8   

                                                 
4 Brealy, Myers (2003) s. 940-945 
5 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2010) s. 352-354 
6 Ibid. 
7 Björn Alarik (1982) s. 11-18 
8 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2010) s. 352-354 
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När ett aktieförvärv genomförs köper företaget upp det andra företagets aktier. Det är emellertid inte 

nödvändigt att hålla ett aktieägarmöte med röstning om förvärvet. Det förvärvande företaget kan ha 

direkt kontakt med aktieägarna utan att blanda in styrelsen och ledningen eftersom de ofta tenderar att 

ogilla budet. Med andra ord kringgår det förvärvande företaget målföretagets ledning, som då i sin tur 

försöker motverka budet. Det uppköpta företaget vill göra det dyrare för det uppköpande företaget att 

köpa upp alla aktier istället för att genomföra ett inkråmsförvärv.9 Denna ekonomiska skillnad är 

upphov till varför just dessa två förvärvsmetoder, aktieförvärv och inkråmsförvärv, undersöks i denna 

studie. 

 

Vidare är skillnaderna många mellan aktie- och inkråmsförvärv, som kan påverka varför man väljer den 

ena men inte den andra. Bland annat är det en nackdel att välja inkråmsförvärv då överlåtelsen med 

diverse avtal är mer invecklad gentemot aktieöverlåtelse. Varje enskild tillgång i ett inkråmsförvärv 

måste noteras, gör den inte det stannar den kvar i företaget, vilket inte är tids- och kostnadseffektivt.10 

 

Utifrån de förvärvande företagens synvinkel innebär aktieförvärv emellertid en större risk då en 

överlåtelse av aktier ibland innehåller, som de förvärvande företagen är ovetandes om, skyldigheter och 

förpliktelser.11 

 

En annan väsentlig skillnad mellan förvärvsmetoderna är de olika ägarrollerna. Då ett aktieförvärv äger 

rum erhåller aktieägarna köpeskillingen direkt medan för inkråmsförvärv låses köpeskillingen in i 

bolaget. Det är tids- och kostnadskrävande att få ut köpeskillingen via exempelvis utdelning. Vidare är 

det även tidskrävande för inkråmsförvärv då alla bolagets avtalspartners måste godkänna överlåtelsen 

till skillnad från aktieförvärven där de förvärvande företagen automatiskt övertar alla avtal.12 

 

1.2 Problemdiskussion 

Bland all den tidigare forskning som utförts kring företagsförvärv har fokus oftast varit på att enbart 

undersöka ett tillvägagångssätts verkan på det förvärvande företaget. Ett väl förekommande instrument 

och verktyg för att mäta påverkan på företaget är att beakta förändringarna på dess aktiekurs. Det finns 

intressanta förslag till vidare forskning om hur resultatet hade skiljt sig om ett annat tillvägagångssätt 

vid förvärvet hade tillämpats. Det är just därför det är av vikt och intresse att undersöka de olika 

                                                 
9 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2010) s. 353-354 
10 Pilotti (2011) http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.381383/expertpanelen-aktie--eller-inkramsforvarv 
11 Ibid. 
12 Ibid. 

http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.381383/expertpanelen-aktie--eller-inkramsforvarv
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förvärvsmetodernas betydelse för förvärvet. För företagen är det mest relevanta vid ett förvärv att skära 

ner på kostnader och öka sina vinster samt minska konkurrenternas framfart.13 Intressant är då att 

undersöka vad som är mest lönsamt ur ett företagsperspektiv. 

 

Det finns tidigare studier om hur olika branschers avkastningar skiljer sig från varandra. Oftast kopplas 

de till olika variabler som t.ex. skillnaden mellan låg- och högkonjunktur. Det som däremot inte finns 

studier om är kopplingen mellan de olika förvärvsmetoderna och branscher samt hur de samverkar. I 

Altman och Schwartz undersökning från år 1973 kommer de fram till att det är meningsfullt att dela in 

företag i branscher när man undersöker förändringar på deras aktiekurser.14 Därför föreligger det 

intressant att undersöka om det finns likheter och olikheter mellan tillvägagångssätt och den bransch 

företagen verkar inom. 

 

1.3 Problemformulering 

Reagerar aktiekursen olika beroende på vilken förvärvsmetod företagen använt sig av? Finns det 

samband och skillnader beroende på vilken bransch som det förvärvande företaget verkar i? Kan 

tillvägagångssättet ha en stor betydelse för hur aktiekursen påverkas och därmed företaget? I sådana fall, 

är det av intresse att veta vilket tillvägagångssätt som tillämpats vid förvärvet?  

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur det förvärvande företaget påverkas beroende på vilken 

förvärvsmetod som använts vid företagsförvärvet. 

 

1.5 Avgränsningar 

De tillvägagångssätt som undersöks är aktieförvärv och inkråmsförvärv. Varför enbart dessa två 

förvärvstyper undersöks är för att de är de två mest förekommande förvärvstyperna.15 En andra 

anledning hänvisas till att det redan finns precisa studier om fusioner och deras påverkan på det 

uppköpande företaget.16 En annan anledning är för att det redan finns studier om aktieförvärv kontra 

kontantförvärv17, exempelvis av Eckbo och Langhor år 1989. Studien baseras på svenska och 

amerikanska börsnoterade företag som utfört ett förvärv.  

 
                                                 
13 Kotler & Keller (2009) s. 345-350 
14 Altman & Schwartz (1973) s. 957-971 
15 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2010) s. 353-354 
16 Björn Alarik (1982) s. 11-18 
17 Eckbo & Langhor (1989) s. 363-403 
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1.6 Disposition 

Nedan presenteras undersökningens kapitel samt respektive innehåll kortfattat: 

Kapitel 2: METOD 

Detta kapitel presenterar hur undersökningen utformas och vilka hjälpmedel samt metoder som används 

för att undersöka likheter och olikheter mellan förvärvstyperna.  

Kapitel 3: TEORI 

Detta kapitel förklarar de teorier och modeller som är väsentliga för att utföra undersökningen. Den som 

är av störst betydelse är Marknadsmodellen.  

Kapitel 4: RESULTAT 

Detta kapitel visar resultaten från undersökningen mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv.  

Kapitel 5: ANALYS 

Detta kapitel analyserar resultatet från undersökningen mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv. 

Kapitel 6: SLUTSATS 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som framställts av analysen och resultaten från undersökningen 

mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv. 

Kapitel 7: AVSLUTANDE DISKUSSION 

Detta avslutande kapitel berättar om de svårigheter som uppkommit med undersökningen mellan 

aktieförvärv och inkråmsförvärv samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

 

Detta kapitel behandlar hur undersökningen utformas och vilka hjälpmedel samt metoder som används 

för att undersöka likheter och olikheter mellan förvärvstyperna.  

 

2.1 Val av metod 

Detta är en kvantitativ undersökning då det studeras hur aktiekurserna förändras och påverkas vid 

företagsförvärv i de olika branscherna. Undersökningen är delvis komparativ då det undersöks likheter 

och olikheter mellan de olika branschernas företagsförvärv och företagens aktiekurser.  

Tillvägagångssätten vid analys av empiri baseras utifrån en deduktiv metod där slutsatser framställts 

med hjälp av redan existerande teorier. 

 

2.2 Urval 

Det har valts ut totalt 80 företagsköp inom totalt fyra branscher. För varje bransch undersöks 20 förvärv 

med 10 förvärv för vardera förvärvstypen. Branschurvalet har hämtats från Global Industry 

Classification Standard, GICS, som är ett branschklassificeringssystem för börsnoterade företag. De 

fyra branscher som valts ut är finans, hälsovård, energi och IT. Varför dessa fyra branscher anses vara 

mest lämpliga för undersökningen är för att företagsförvärv inom dessa branscher har visat sig innehålla 

lättillgänglig information. Dessa fyra branscher skiljer sig även till stor del från varandra, vilket anses 

som en bra egenskap i undersökningen då det kommer att jämföras skillnader på respektive aktiekurs. 

Val av svenska företagsköp har valts ut i den mån det finns information inom den givna tidsram och de 

variabler som fastställts. De amerikanska har valts ut slumpvis med tanke på den relativt korta tidsperiod 

som undersökningen utförs på. 

 

Tidsperioden för förvärv som valts ut är en period på elva år, från år 2000-01-01 till år 2010-12-31. 

Denna period anses vara lämplig för att få ett uppdaterat resultat. Varför en elvaårsperiod vid val av 

företagsförvärv har valts är för att få med konjunktursvängningar och diverse kriser och andra 

påverkningar som till exempel en naturkatastrof. Detta gör att undersökningen förhoppningsvis får ett 

mer rättvisande resultat. En annan orsak till att elvaårsperioden valdes är för att tidigare undersökningar 

har tenderat till att undersöka andra tidpunkter. Det är därför intressant att studera en så modern period 

som möjligt som står företagen närmast i tiden. På så sätt får de en bättre syn och förståelse för de olika 

tillvägagångssättens olika effekter och påverkan. 
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Valet av företagsförvärv begränsar sig till först och främst Sverige och sedan USA. Varför även den 

amerikanska marknaden valts in är för att det inte finns tillräckligt med data i enbart Sverige. Därför 

fyller de amerikanska förvärven upp med data där det behövs i undersökningen. Det är även av vikt att 

använda sig av amerikanska förvärv för att få ett mer internationellt resultat. 

 

2.3 Datainsamling 

Vid insamling av information har data erhållits genom databaser och aktiekurser. Den databas som 

använts för att få fram information om företagsförvärven är Bureau van Dijk’s Zephyr. Denna databas är 

en av de mest använda för tidigare forskare samt har enorma mängder information om företagsförvärv 

världen över som ständigt uppdateras. När data samlas in deltar inte forskarna aktivt själva utan hämtar 

informationen i observationer i form av sekundär data från databaser och aktiekurser. Aktiekurserna för 

alla uppköpande företagen hämtas från Google Finance och från Nasdaq OMX. Dessa två webbplatser 

innehåller väldigt mycket information angående finansmarknaden och om börsnoterade företag. 

Databasen JSTOR har tillämpats för att hämta elektroniska artiklar om företagsförvärv. Detta för att 

författarna ska få en bättre förståelse och bredare kunskap om ämnet samt kunna knyta samman tidigare 

forskning med denna studies resultat. Exempel på en artikel som använts från JSTOR är MacKinlay’s 

Event Studies in Economic and Finance, The Journal of Economic Litterature från år 1997. Den artikeln 

behandlar stora väsentliga aspekter kring företagsförvärv. Bland annat har denna studie använt sig av 

MacKinlay’s teorier och metoder från artikeln. 

 

2.4 Eventstudie 

”Det renaste bevis på marknadens effektivitet kommer från eventstudier, särskilt vid studier av den 

dagliga avkastningen […] Som ett resultat kan eventstudier ge en tydlig bild av hur snabbt priserna 

anpassar sig till information”18  

 

Genomförandet av eventstudier är det bästa sättet att spegla verkligheten på. Detta antyder Fama år 1991 

i sin artikel där han bland annat skriver att vissa eventstudier har visat att aktiekurser inte direkt tar åt sig 

av ny information.19  

 

En eventstudie ämnar undersöka effekter när en ekonomisk händelse ägt rum.20 I detta fall effekterna 

och konsekvenserna av offentlighetsgörande av ett företagsförvärv. Vid varje eventstudie undersöks den 

                                                 
18 Fama (1991) s. 1575-1617 
19 Ibid. 
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faktiska och förväntade avkastningen för respektive företagsförvärv. Data för den normala avkastningen 

hämtas från respektive företags aktiekurs via ovan nämnda webbplatser som innehåller all tidigare 

historik med börspriser. För att få fram aktiekursernas onormala avkastningar tillämpas 

marknadsmodellen. Varför just denna modell används är för att den ger ett så rättvist resultat som 

möjligt då den förmedlar de olika branschernas avkastningar på ett bra sätt.21 Detta medför att studiens 

trovärdighet ökar. 

 

2.4.1 Händelsefönster 

Ett händelsefönster på tio dagar har valts ut för att på så sätt få en så rättvis bild som möjligt av 

händelsen för en kortsiktig period, se Figur 1. Eftersom det handlar om en händelseperiod och olika 

tidpunkter för när data samlas in, där samma fenomen undersöks, handlar det om en longitudinell 

undersökning. Varför tiodagarsperioden valts är för att den ger en tillräckligt kortsiktig överblick runt 

om nyheten om förvärvet. Den ger utrymme för eventuell insiderinformation som läckts ut tidigare än 

dag noll och även effekter av förvärvet vid de kommande dagarna efter. 

 

Figur 1.            Händelsefönster 

 

 

 

             -5       -4        -3        -2        -1        0        1        2        3        4                         t 

                                               Förvärvet offentliggörs på dag 0   

Källa: Egen figur.                     

       

2.4.2 Börsindex 

Då det undersöks förvärv på den svenska och amerikanska aktiemarknaden, används OMX’s index för 

respektive bransch för de svenska och S&P’s index för de amerikanska förvärven vid beräkning av den 

förväntade avkastningen. För varje förvärv har således ett index för alla händelseperiodens dagar 

använts som verktyg för att beräkna den förväntade avkastningen. 

 

2.5 Reliabilitet 

Eftersom stor del av data hämtas från aktiekurser är just de specifika data av högsta trovärdighet. Den 

resterande data som använts är de från databaser om de olika företagsförvärv som valts ut för att 
                                                                                                                                                                         
20 MacKinlay (1997) s. 13-39 
21 Ibid. 
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undersökas. Denna del anses även den som trovärdig eftersom det är data som tidigare forskare använt 

sig av vid liknande undersökningar. Då det hämtats data från olika tidsperioder bör 

konjunktursvängningar ha stor betydelse för undersökningen. Detta är dock inget som har tagits hänsyn 

till på grund av den relativt korta tidsperiod som undersökningen utförts på. För att på bästa möjliga sätt 

få ett mer rättvisande resultat och ta hänsyn till konjunktursvängningar och diverse påverkningar valdes 

elvaårsperioden vid val av företagsförvärv där minst två konjunkturolikheter ägt rum. 

 

2.6 Validitet 

Eftersom syftet är att undersöka hur aktiekursen påverkas anses de tillvägagångssätt som valts ut för 

ytterst relevanta för undersökningen. Med de verktyg som används; databaser och elektroniska källor 

samt marknadsmodellen uppfyller undersökningen sitt syfte väl.  

 

Den inre validiteten i uppsatsen kan ifrågasättas vid uträknandet av den onormala avkastningen då det är 

en omöjlighet att med 100 % säkerhet fastställa att eventuella skillnader beror på förvärvet. Det kan till 

exempel vara att den onormala avkastning beror på specifika företagshändelser som exempelvis ny VD. 

Med alla de teorier och modeller som används ämnas syftet att uppfyllas på bästa möjliga sätt. 

 

2.7 Metodkritik 

Det bör tas hänsyn till att om en annan längd på händelseperioden valts hade resultatet eventuellt varit 

annorlunda. Valet av branscher har även en stor betydelse för resultatet, samt antalet förvärv som 

undersöks.  En annan modell vid framtagandet av den onormala avkastningen hade möjligtvis lett fram 

till andra resultat. Valet av företagsköp baserades på slumpvis valda förvärv, dock hade andra variabler 

vid val av vilka företag som undersökts eventuellt kunnat ge ett mer rättvist resultat. 

 

2.8 Källkritik 

Eftersom stor del av informationen erhålls från internet via webbplatser och databaser är det viktigt att 

källorna är trovärdiga. För att vara så säker som möjligt har flertalet andra databaser, exempelvis 

Thomson Reuters som även den är en väl etablerad databas om företagsförvärv, varit ett av alternativen 

vid val av förvärvsdatabas. Författarna har även noterat att många andra forskare och tidigare studier har 

använt sig av Zephyr som databas. Detta höjer trovärdigheten i undersökningen och gör den mer 

jämförbar med andra liknande studier.  
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Vad gäller de webbplatser som tillämpats anses även de som trovärdiga då dessa använts av andra 

forskare. Dessa webbplatser innehåller en rad olika funktioner, bland annat aktiekurshistorik, som finns 

lättillgängliga, vilket underlättar arbetet i undersökningen. Litteraturen, bland annat Corporate Finance, 

som undersökningen använder sig av för att erhålla teorier och modeller, anses som ytterst trovärdiga 

eftersom de är skrivna av kända och väl etablerade författare. Detta medför att uppsatsens trovärdighet 

stärks. 
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3. TEORI 
 

I detta kapitel behandlas de teorier och modeller som är väsentliga för att utföra undersökningen. Den 

som är av störst betydelse är Marknadsmodellen.  

 

3.1 Förvärvstyper 

3.1.1 Horisontalt förvärv 

Det horisontella förvärvssättet innefattar förvärv av företag som befinner sig i samma bransch. Ett 

exempel på ett horisontellt förvärv är inom banksektorn där en bank köper upp en annan bank.22 Stor del 

av de företagsförvärv som undersökningen utförs på består av horisontella förvärv.  

 

3.1.2 Vertikalt förvärv 

Vid ett vertikalt förvärv köps företag upp som befinner sig i företagens olika produktionssteg. 

Exempelvis om ett flygföretag förvärvar en resebyrå.23 

 

3.1.3 Konglomerat förvärv 

Ett konglomerat förvärv är när ett företag köper upp ett annat företag som inte alls befinner sig i samma 

bransch eller har samma produktionssteg. Ett exempel på ett konglomerat förvärv är när ett företag som 

befinner sig i matbranschen köper upp ett företag inom bilbranschen.24 

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen grundas i att all information är tillgänglig och att denna information 

speglas direkt i aktiepriserna på den finansiella marknaden. Vid offentlighetsgörandet av ny information 

antas priserna anpassa sig efter den nya informationen som trätt fram. Det problematiska är att 

marknaden anpassar sig före investerare och aktieägare hinner få ta del av den nya informationen som 

offentliggjorts. Detta förutsatt att det självfallet inte förekommer insiderhandel där informationen är 

tillgänglig redan innan ett beslut offentliggörs.25  

 

Kritik har riktats mot denna hypotes. En studie gjord år 1970 av Fama behandlar huruvida denna 

hypotes kan anses trovärdig och på hur vilket sett den vid någon tidpunkt till fullo speglar all tillgänglig 

                                                 
22 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2010) s. 784-786 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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information. För att få ett så empiriskt resultat som möjligt av verkligheten bör den delas in i tre former; 

svag, medelstark och stark.26  

 

3.2.1 Svag 

Den svaga formen tar enbart hänsyn till prisskillnader på aktien och ingen annan information som till 

exempel ett förvärv. Den hävdar att det är köpläge om en aktie till exempel har ökat ett antal dagar och 

vice versa.27  

 

3.2.2 Medelstark 

Till skillnad från den svaga hypotesen tar den medelstarka även hänsyn till all övrig allmän tillgänglig 

information.28 

 

3.2.3 Stark 

Den starka hypotesen tar utöver den övriga allmänna tillgängliga informationen även hänsyn till privat 

information.  Till skillnad från den svaga hypotesen tar den starka hänsyn till om aktien är övervärderad 

eller inte. 29 

 

3.3 Marknadsmodellen 

3.3.1 Normal avkastning 

För att beräkna den onormala avkastningen, ARit, krävs det först en uträkning av den normala, Rit. Det 

finns ett antal olika formler för att räkna fram den normala avkastningen. Tre vanligt förekommande 

uträkningsmodeller är Arbitrage Pricing Theory (APT), Capital Asset Pricing Model (CAPM) och den 

justerade marknadsmodellen.  Denna undersökning tillämpar den justerade marknadsmodellen. 

Modellen beräknas enligt formeln nedan: 

 

Rit = αi + βi * Rmt + εit 

   
30

 

Där Rit beskriver den faktiska avkastningen för aktien. Alfa, αi, är risken för aktien som tillsammans 

verkar med beta, βi, som är marknadens risk för aktien. Alfa värderas till noll och beta till ett eftersom 

                                                 
26 Fama (1970) s. 382-417 
27 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2010) s. 784-786 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 MacKinlay (1997) s. 13-39 
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deras värden inte har en allt för stor avgörande och betydande roll för undersökningen.31 Detta har även 

tidigare studier kunnat fastställa. Rmt står för marknadens avkastning under den period som valts ut. I 

undersökningen antas slumpmässiga fel i mätvärdena, εit, vara noll.  

 

Värt att nämna är att marknadsmodellen kritiseras av Dimson år 1979. Han hävdar att fel kan uppstå vid 

beräkning av den onormala avkastningen. Grunderna i hans argument baseras i att modellen använder 

sig av historisk data vid beräkning av den förväntade avkastningen, vilket inte anses som högst 

trovärdigt för ett precist resultat.32 

 

Trots detta används denna metod och formel för att beräkna den onormala avkastningen. Den anses vara 

mest lämplig för denna studie vilket höjer validiteten. Faktumet att tidigare forskare med liknande 

studier har använt marknadsmodellen gör denna studie till mer jämförbar, vilket är av vikt för studien. 

 

3.3.2 Onormal avkastning 

Vid beräkning av den onormala avkastningen subtraheras den faktiska avkastningen med den 

förväntade, alltså marknadens avkastning, se formel nedan. 

 

ARit = Rit – E(Rit|Xt) 

      33 

Den onormala avkastningen betecknas med ARit och Rit är den faktiska avkastningen. E(Rit|Xt) står för 

marknadens avkastning, alltså den förväntade avkastningen. 

 

Den faktiska avkastningen beräknas för varje dag i händelseperioden. Den formel som används är som 

följande:  

   Rit = (Pt – Pt-1) 

               Pt-1   34 

Rit betecknar den procentuella avkastningen för aktien. Pt står för aktiens slutvärde och Pt-1 betecknar 

startvärdet för dagen.  

 

 

 
                                                 
31 MacKinlay (1997) s. 13-19 
32 Dimson (1979) s. 197-226 
33 MacKinlay (1997) s. 13-19 
34 Francis & Taylor (2000) s. 99-108 
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Likadan formel används vid beräkning av marknadens avkastning, alltså den förväntade avkastningen: 

 

Bit = (Bt – Bt-1) 

               Bt-1 

       

Bit betecknar den procentuella avkastningen för respektive index. Bt står för index slutvärde och Bt-1 

betecknar startvärdet för dagen.  

 

3.3.3 Kumulativ onormal avkastning 

För att beräkna summan av den onormala avkastningen under tidsperioden tillämpas nedan formel.  

                                    

CARi = ∑ ARit 

                            
      35 

CARi står alltså för summan av den onormala avkastningen under tidsperioden. Denna formel används 

för att få en bättre överskådlig bild av avkastningen för respektive aktiekursförändring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 MacKinlay (1997) s. 13-39 
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4. RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv.  

 
4.1 Resultat onormal avkastning och kumulativ onormal avkastning 

Tabellerna nedan visar en sammanställning på den onormala avkastningen, AR, och den kumulativa 

onormala avkastningen, CAR, för respektive förvärvsmetod och bransch.  

 

            Tabell 1. 
Aktieförvärv 

  Finans Hälsovård Energi IT 
Dag AR CAR AR CAR AR CAR AR CAR 
-5  0,0272 0,0272  0,0937  0,0937  0,0924  0,0924 -0,0227 -0,0227 
-4 -0,1975 -0,1703 -0,0762  0,0175 -0,1104 -0,0180 -0,1390 -0,1617 
-3  0,0556 -0,1147 -0,0815 -0,0640  0,2997  0,2817 -0,1192 -0,2809 
-2 -0,0873 -0,2020  0,0830  0,0190 -0,2792  0,0025  0,3810  0,1001 
-1  0,0301 -0,1719  0,0784  0,0974  0,1570  0,1595  0,0839  0,1840 
0 -0,2284 -0,4003  0,2154  0,3128 -0,1028  0,0567  0,0320  0,2160 
1  0,1502 -0,2501  0,0477  0,3605  0,1375  0,1942  0,3810  0,5970 
2 -0,0999 -0,3500 -0,0469 0,3136  0,0684  0,2626  0,0235  0,6205 
3  0,0165 -0,3335 -0,0998  0,2138 -0,1083  0,1543  0,0572  0,6777 
4  0,1409 -0,1926 -0,0045  0,2093 -0,0965  0,0578  0,1392  0,8169 
    -2,1582   1,5736   1,2437   2,7469 

 

Tabell 1 visar en sammanställning av aktieförvärvens onormala avkastning och kumulativa onormala 

avkastning för respektive bransch. Finansbranschen har en total CAR på -2,1582 och är den enda 

bransch som har en negativ total CAR för aktieförvärven. Hälsovårdsbranschen har en total CAR på 

1,5736 och ligger i mitten mellan energi branschen som har en total CAR på 1,2437 och IT branschen 

som har en total CAR på 2,7469. Tabellen visar även dag för dag den onormala avkastningen för 

respektive bransch. 
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              Tabell 2. 
Inkråmsförvärv 

  Finans Hälsovård Energi IT 
Dag AR CAR AR CAR AR CAR AR CAR 
-5  0,1570  0,1570  0,0881  0,0881 -0,0823 -0,0823 -0,2661 -0,2661 
-4 -0,1537  0,0033  0,0773  0,1654 -0,9125 -0,9948 -0,0564 -0,3225 
-3  0,0175  0,0208  0,1967  0,3621 -0,1628 -1,1576  0,0051 -0,3174 
-2 -0,1325 -0,1117  0,0218  0,3839  0,0568 -1,1008 -0,0966 -0,4140 
-1  0,1214  0,0097  0,1052  0,4891  0,0267 -1,0741  0,1793 -0,2347 
0 -0,0674 -0,0577 -0,0143  0,4748 -0,3416 -1,4157 -0,1738 -0,4085 
1 -0,0298 -0,0875  0,3490  0,8238  0,0000 -1,4157 -0,0390 -0,4475 
2  0,0123 -0,0752  0,1037  0,9275 -0,0136 -1,4293  0,0067 -0,4408 
3  0,1118  0,0366 -0,0453  0,8822 -0,0401 -1,4694  0,0664 -0,3744 
4 -0,1866 -0,1500  0,0494  0,9316 -0,0126 -1,4820 -0,1521 -0,5265 
    -0,2547   5,5285   -11,6217   -3,7524 

               

Tabell 2 visar en sammanställning av inkråmsförvärvens onormala avkastning och kumulativa onormala 

avkastning för respektive bransch. Finansbranschen har en total CAR på -0,2547 och är den bransch 

vars totala CAR är närmats noll. Hälsovårdsbranschen har en total CAR på 5,5285 och är den enda 

bransch som har en positiv total CAR för inkråmsförvärven. Energibranschen har en total CAR på -

11,6217 och är därmed den bransch som har störst negativ total CAR för inkråmsförvärven. IT 

branschen har en total CAR på -3,7524. Tabellen visar även dag för dag den onormala avkastningen för 

respektive bransch. 
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4.2 Resultat samtliga branscher 

Grafen nedan visar en sammanställning av den onormala avkastningen, AR, för båda tillvägagångssätten 

för varje bransch. 

                      Graf 1.  

 
                    

Av Graf 1 syns det tydligt att för majoriteten av branscherna tenderade båda förvärvstyperna att 

antingen vara positiva eller negativa. IT branschen var den bransch som avvek från detta mönster. Ser 

man till hälsovård- och energibranschen är skillnaderna enorma för inkråmsförvärven. Finansbranschens 

samtliga förvärv visade en negativ onormal avkastning där inkråmsförvärven hade en något större 

negativ nedgång på lite mer än 25 %.  Den onormala avkastningen för inkråmsförvärven för 

energibranschen visade ett negativt resultat med en nedgång på 150 % medan hälsovårdbranschen 

visade en positiv ökning med nästan 100 %. Den bransch som hade bäst avkastning inom aktieförvärven 

var hälsovård med en ökning på nästan 25 %. Den som hade sämst utveckling av aktieförvärven var IT 

branschen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att hälsovårdsbranschen reagerat bäst på 

offentliggörandet av förvärv oavsett förvärvsmetod. 
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4.2.1 Fördelning förvärvstyper 
 

       Figur 2.  

 
 

Ovan graf visar fördelningen mellan horisontella, vertikala och konglomerat förvärv som 

undersökningen baseras på. Detta kommer att tas hänsyn till vidare i nästkommande kapitel och är av 

vikt vid jämförelse av tidigare forskning. 

 

4.3 Resultat per bransch 

4.3.1 Finans 

Grafen nedan visar den onormala avkastningen, AR, för aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen 

finans.  

                           Graf 2.  

 
                        
Grafen ovan visar att den onormala avkastningen varierar kraftigt från dag till dag samt att de båda 

förvärvsmetoderna följer varandra ganska bra. Enda markanta undantaget är under dag tre till fyra där 

aktieförvärven har en onormal avkastning på 15 % medan inkråmsförvärven har en onormal avkastning 

på nästintill minus 20 % 
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Dessa två nedanstående grafer visar den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen för 

aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen finans.  

 

                            Graf 3. Aktieförvärv. 

 
                         
                            Graf 4. Inkråmsförvärv. 

 
                          
4.3.2 Hälsovård 
Grafen nedan visar den onormala avkastningen, AR, för aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen 

hälsovård. 

                           Graf 5.  

 
                       

I branschen hälsovård följer den onormala avkastningen för de olika tillvägagångssätten varandra 

relativt bra. Nämnvärt är att inkråmsförvärvens onormala avkastning generellt sätt ligger något högre än 

aktieförvärvens. 
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Dessa två nedanstående grafer visar den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen för 

aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen hälsovård.  

 

                            Graf 6. Aktieförvärv. 

 
 

                            Graf 7. Inkråmsförvärv. 

 
 
4.3.3 Energi 
Grafen nedan visar den onormala avkastningen, AR, för aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen 

energi.  

                    Graf 8.  

 
                  
 

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Faktisk 
avkastning
Förväntad 
avkastning

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Faktisk 
avkastning
Förväntad 
avkastning

-100.00%

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Aktieförvärv

Inkråmsförvärv



 
 

26 
 

För branschen energi skiljer det sig som mest i början av tidsperioden mellan tillvägagångssättens 

onormala avlastning. I slutet av tidsperioden är den onormala avkastningen för båda tillvägagångssätten 

på en nivå strax under 0 %. 

 

Dessa två nedanstående grafer visar den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen för 

aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen energi.  

 

                            Graf 9. Aktieförvärv. 

 
                         
                       Graf 10. Inkråmsförvärv. 

 
4.3.4 IT 
Grafen nedan visar den onormala avkastningen, AR, för aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen 

IT. 

                       Graf 11.  

 
 

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Faktisk 
avkastning
Förväntad 
avkastning

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Faktisk 
avkastning
Förväntad 
avkastning

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Aktieförvärv

Inkråmsförvärv



 
 

27 
 

I branschen IT steg den onormala avkastningen för aktieförvärv kraftigt precis vid förvärvet för att dag 

två sjunka till strax över 0 % och sedan fortsätta stiga igen. Inkråmsförvärvens onormala avkastning steg 

även den vid förvärvet.  

 

Dessa två nedanstående grafer visar den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen för 

aktieförvärv och inkråmsförvärv för branschen IT.  

 

                       Graf 12. Aktieförvärv. 

 
 
                      Graf 13. Inkråmsförvärv. 

 
                    

4.4 Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis kan följande resultat fastställas: 

• Alla branscher tenderade till att antingen ha en positiv eller negativ onormal avkastning oavsett 

förvärvsmetod, med undantag för IT branschen 

• Finansbranschen och energibranschen hade en negativ onormal avkastning oavsett 

förvärvsmetod 

• Hälsovårdsbranschen var den enda bransch som hade enbart en positiv onormal avkastning 

oavsett förvärvsmetod 
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• IT branschen hade det mest delade resultatet där aktieförvärven hade en negativ onormal 

avkastning och inkråmsförvärven en positiv onormal avkastning 

• Inkråmsförvärven hade alltid en större onormal avkastning, oavsett om den var positiv eller 

negativ jämfört med aktieförvärven. 

• Enbart finansbranschen har en negativ total CAR för aktieförvärven 

• Enbart hälsovårdsbranschen har en positiv total CAR för inkråmsförvärven 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras resultatet från undersökningen mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv. 

 
5.1 Analys samtliga branscher 

Grafen nedan visar samtliga branschers onormala avkastning för respektive förvärvsmetod. 

 

Graf 14.  

 
                          
 
Graf 14 indikerar tydligt att vid båda förvärvsmetoderna har aktiekursen tenderat till en positiv 

utveckling under dagen då förvärvet offentliggörs för att sedan dagen efter sjunka. Skillnaderna mellan 

förvärvstyperna är emellertid inte stora. Aktieförvärven hade en nästintill lika positiv uppgång under dag 

noll jämfört med inkråmsförvärven. Aktieförvärven hade en uppgång med cirka 80 % under dag noll, 

medan inkråmsförvärven hade en uppgång med cirka 70 %. Dessa uppgångar vid offentliggörandet av 

förvärven överensstämmer inte med en studie som utförts år 1983 av Eckbo. Denna studie konstaterade 

att när förvärv offentliggörs tolkas det till en början som en överraskande kostnad för det uppköpandet 

företaget och därmed visar en negativ trend under dag noll.36 En anledning till varför studierna inte visar 

ett mer jämlikt resultat kan bero på de förvärv som undersökningarna baseras på. Eckbo utförde sin 

undersökning år 1983 och baserade således sina förvärv på förvärv genomförda före år 1984. Till 

skillnad från Eckbo’s undersökning innefattar den här studien helt andra förvärv baserade på nästan mer 

än 30 år framåt i tiden. En annan anledning kan vara att vissa studier inte tar hänsyn till låg- och 

högkonjunkturer. Dock, är det värt att nämna att resultatet för aktieförvärven, med en positiv onormal 

avkastning, överensstämmer med en undersökning från år 2002 av Fuller, Netter och Stegemoller där 

                                                 
36 Eckbo (1983) s. 363-403 

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Aktieförvärv

Inkråmsförvärv



 
 

30 
 

även de kom fram till att aktieförvärv har en positiv onormal avkastning.37 Varför deras undersökning 

ligger i linje med denna kan vara för att de har valt ut sina företagsförvärv från en tidsperiod som ligger 

närmare i tiden med denna undersöknings tidsperiod. De hade även en tioårsperiod, dock mellan 1990-

01-01 och 2000-12-31, vilket är exakt före och närmast i tiden i jämförelse med denna studie. En annan 

förklaring till det likartade resultatet kan vara att båda undersökningarna har, bland annat, valt att 

undersöka amerikanska börsnoterade företag.  

Tittar man på dagen före offentliggörandet är det mest intressanta att båda förvärvstyperna har en klar 

stark negativ trend. Detta kan ha sin grund i att information om förvärven har läckt ut tidigare än 

förväntat och på så sätt påverkat kursen, som tidigare nämnt. Om så är fallet stämmer Eckbo’s 

resonemang överens om att vid offentliggörande tolkas förvärv som en kostnad för företaget och därmed 

följer en negativ kursutveckling. Båda förvärvstyperna fortsätter dag två med en negativ utveckling. 

Aktieförvärven avslutar dag tre med en positiv utveckling till skillnad från inkråmsförvärven som 

avslutar ännu mer negativt.  

 

Aktieförvärven hade en total CAR på 3,406 medan inkråmsförvärven hade en total CAR på -10,1003. 

Denna stora skillnad grundar sig till största del i energibranschen där inkråmsförvärven hade en 

väsentlig negativ onormal avkastning jämfört med aktieförvärven. Enbart finansbranschen visade en 

negativ CAR för aktieförvärven medan enbart hälsovårdbranschen visade en positiv CAR för 

inkråmsförvärven. Detta kan betyda att aktieförvärven har en tendens att följa den förväntade 

avkastningen bättre än inkråmsförvärven och därmed inte påverkas lika mycket av det nya förvärvet. 

Datta, Narayanan och Pinches hävdar i deras studie år 1992 att aktieförvärv har en dålig lönsamhet. De 

skriver att det kan bero på att vid aktieförvärv måste ett godkännande om överlåtelse av aktier ske, vilket 

inte är tids- och kostnadseffektivt.38 Ser man till den här undersökningens totala CAR på 3,406 

överensstämmer det inte med Datta och Narayanan’s undersökning. Det kan bero på deras att 

undersökning tar hänsyn till antalet bud. De har en variation med antalet singelbud och med antalet 

flerta bud för varje förvärv. Det gör inte denna undersökning. 

 

Denna undersökning är som tidigare nämnt mestadels och även som presenterats baserad på horisontella 

förvärv, exakt 50 %. En undersökning från år 1987 av Singh och Montgomery antyder till att 

horisontella förvärv har en bättre avkastning än vertikala och konglomerat förvärv. De menar att 

eftersom det uppköpande och det uppköpta företaget verkar inom samma bransch och har således 

                                                 
37 Fuller, Netter & Stegemoller (2002) s. 2-43 
38 Datta, Narauanan & Pinches (1992) s. 67-84 
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likadana tillgångar så är dem mer värda än två helt olika företag som verkar inom helt olika branscher.39 

Vidare diskuteras det att antalet budgivare har en stor roll för synergierna. Ju fler som lägger bud ju 

högre värderas det företag som köps upp av det uppköpande företaget, eftersom det anses som 

eftertraktat.40 Allt detta kan ha en stor roll i hur aktiekursen påverkas vid offentliggörandet av förvärven. 

Detta resonemang överensstämmer även med en studie, år 1983 av Schipper och Thompson, som hävdar 

att horisontella förvärv har en högre onormal avkastning.41 

 

För både aktie- och inkråmsförvärven har dag noll haft en positiv utveckling, vilket betyder att denna 

undersökning går i linje med Singh och Montgomery’s undersökning. Detta gäller emellertid enbart om 

man förutsätter att alla förvärv är horisontella i denna undersökning. Deras argument strider mot 

Manasakis undersökning år 2006. Där studerades det horisontella och vertikala förvärv på den grekiska 

marknaden. Undersökningen kom fram till att de horisontella förvärven hade en negativ onormal 

avkastning, vilket är tvärtemot vad Singh och Montgomery kom fram till.42 Manasakis kom även fram 

till att vertikala förvärv hade ingen onormal avkastning alls. Sammanfattningsvis strider den här studien 

med Manasakis’ men överensstämmer med Singh och Montgomery’s. Som tidigare nämnt kan denna 

skillnad undersökningarna emellan bero på de marknader och länder författarna hämtar sina förvärv 

från. Exempelvis skiljer den grekiska marknaden sig enormt från den amerikanska med bland annat 

olika valutor och finansiella strukturer. 

 

En intressant undersökning, av Moeller, Schlingemann och Stulz år 2003, handlar om hur stora 

respektive små företag förvärvar och hur aktieägarna påverkas. De kom fram till att när stora företag 

förvärvar andra företag minskar värdet för aktieägarna och vice versa för små företag. Förklaringen 

ligger i att stora företag förvärvar när deras egna inre tillväxt stagnerar och avtar. De vill vidare inte 

uppvisa en svag tillväxt för konkurrenterna och förvärvar därefter för att uppvisa en ständig tillväxt som 

anses vara konkurrenskraftigt, vilket i sin tur blir negativt för aktieägarna.43 Detta kan betyda för 

undersökningen, som baseras på mestadels stora företag, att det inte föreligger några likheter 

undersökningarna emellan. 

 

 

 
                                                 
39 Singh & Montgomery (1987) s. 377-386 
40 Singh & Montgomery (1987) s. 377-386 
41 Schipper & Thompson (1983) s. 85-119 
42 Manasakis (2006) ss. 242-256 
43 Moeller, Schlingemann & Stulz (2003) http://www.nber.org/papers/w9523 

http://www.nber.org/papers/w9523
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5.2 Analys enskilda branscher 

5.2.1 Finans 

Aktieförvärven inom finansbranschen följde de första dagarna av händelseperioden börsindex relativt 

tätt inpå för att sedan under dag noll stiga med en 35 % höjning till skillnad från börsindex som låg på 

ett par procent minus samma dag. Redan dag ett efter offentliggörandet av förvärven sjönk den faktiska 

avkastningen rejält med cirka 25 % för att dag två stiga med nästan 20 % igen. Den förväntade 

avkastningen var stigande positiv båda dessa dagar. Sammanfattningsvis har aktieförvärven inom 

finansbranschen varit väldigt olik den förväntade avkastningen. Detta kan betyda att förvärven har spelat 

en stor roll för aktiekursen.  

 

Inkråmsförvärven inom finansbranschen har även dem haft en väldigt stor volatilitet. Under alla dagar i 

tidsperioden har den faktiska avkastningen skiljt sig från den förväntade. Dagen före offentliggörandet 

sjönk kursen rejält med cirka 13 % för att under dag noll sjunka ännu mer. De två nästkommande 

dagarna steg kursen relativt mycket med nästan 10 % och gick därmed emot den förväntade 

avkastningen. Under dag tre sjönk den rejält med nästan 25 % till skillnad från den förväntade som steg 

med lite mer än 5 %. 

 
Tabell 3. Daglig kumulativ onormal avkastning - Finansbranschen  

Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Summa 
Aktieförvärv 0,0272 -0,1703 -0,1147 -0,202 -0,1719 -0,4003 -0,2501 -0,035 -0,3335 -0,1926 -2,1582 

Inkråmsförvärv 0,157 0,0033 0,0208 -0,1117 0,0097 -0,0577 -0,0875 -0,0752 0,0366 -0,15 -0,2574 
 

Skillnaden mellan förvärvsmetoderna är dock att aktieförvärven hade en starkt negativ CAR på -2,1582 

medan inkråmsförvärven hade en svagt negativ CAR på -0,2547. Dessa siffror tyder på att aktiekursen 

tolkade förvärven till en mindre negativ händelse för inkråmsförvärven, men en betydligt större negativ 

händelse för aktieförvärven. Detta kan bero på att ledningen och styrelsen i det uppköpande företaget 

vill göra det svårare för det uppköpande företaget att förvärva företaget genom aktier. De vill hellre att 

de skall genomföra ett inkråmsförvärv.44 Detta antyder Alarik år 1982. Betydelsen av detta kan vara att 

aktiekursen reagerar starkare negativt för aktieförvärven jämfört med inkråmsförvärven.  

 

5.2.2 Hälsovård 

Hälsovårdsbranschens faktiska avkastning för aktieförvärven följde den förväntade avkastningen tätt 

inpå ända fram till dag noll. Under dagen för offentliggörandet föll den faktiska avkastningen med cirka 

1 % jämfört med den förväntade avkastningen som steg med cirka 2,5 %. Detta betyder att det finns en 

                                                 
44 Björn Alarik (1982) s. 11-18 
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skillnad mellan finansbranschen och hälsovårdbranschen. Vilket i sin tur betyder att studien av Eckbo år 

1983 överensstämmer med hälsovårdsbranschen men, som tidigare fastställts, avviker från 

finansbranschens resultat. Detta i sin tur indikerar på att för olika branscher kan olika förvärvsmetoder 

ha en olika stor betydelse för det uppköpande företaget. De nästkommande dagarna, alltså dag ett till två 

sjönk den faktiska avkastningen för att sedan dag tre öka i takt med den förväntade avkastningen som 

också ökade. Sammanfattningsvis för aktieförvärven tenderade kursen att både före och efter dag noll att 

följa den förväntade avkastningen, men under själva förvärvets offentliggörande gå tvärtemot.  

 

För inkråmsförvärven fanns det större skillnader mellan den faktiska och den förväntade avkastningen. 

De första dagarna, dag minus fem till minus tre, i händelsefönstret följde dem varandra parallellt för att 

sedan vid dag minus två infinna en olikhet på nästan 1 %. Dagen före offentliggörandet steg båda 

kurserna sida vid sida för att under dag noll sjunka sida vid sida. Den största skillnaden kom emellertid 

under dag ett då den faktiska avkastningen fortsatte att sjunka med nästan 1,5 %, och den förväntade 

avkastningen ökade med nästan samma procenttal. Dock, dag tre till dag fyra steg den faktiska 

avkastningen avsevärt i jämförelse med den förväntade avkastningen som sjönk. Dessa inkråmsförvärv 

inom hälsovårdsbranschen visade en relativt bra parallell linje mellan den faktiska och den förväntade 

avkastningen under dag noll. Detta kan ha varit en tillfällighet att den faktiska sjönk i takt med den 

förväntade. Eftersom dag ett till två fortsatte den faktiska att sjunka medan den förväntade vände och 

steg.  

 
Tabell 4. Daglig kumulativ onormal avkastning - Hälsovårdbranschen  

Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Summa 
Aktieförvärv 0,0937 0,0175 -0,064 0,019 0,0374 0,3128 0,3605 0,3136 0,2138 0,2093 1,5736 

Inkråmsförvärv 0,0881 0,1654 0,3621 0,3839 0,4891 0,4748 0,8238 0,8275 0,8822 0,9316 5,5285 

 

Aktieförvärven hade en CAR på 1,5736 och inkråmsförvärven en CAR på 5,5285. Detta betyder att 

aktieförvärven hade en mer parallell utveckling med den förväntade avkastningen, vilket i sin tur 

betyder att offentliggörandet av förvärvet hade en mindre påverkan i jämförelse med inkråmsförvärven. 

Både för aktieförvärven och för inkråmsförvärven sjönk den faktiska avkastningen under dag noll vilket 

tyder på att marknaden tolkat de nya förvärven som en negativ händelse. Detta utan att eventuellt ta 

hänsyn till de långsiktiga aspekterna och de synergieffekter som det uppköpande företaget förmodligen 

räknat på. Just hälsovårdsbranschen är den bransch som räknas till en av de som är minst 

konjunkturkänsliga. Eftersom när folk är sjuka behöver de medicin och sjukvård oavsett om det är låg- 

eller högkonjunktur. Detta kan ha en inverkan på resultatet då förvärven plockats under en period med 

skiftande låg- och högkonjunktur. För inkråmsförvärven betyder detta, som hade en likadan negativ 
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utveckling under dag noll som den förväntade avkastningen, att den faktiska avkastningen eventuellt 

inte alls följde den förväntade utan helt enkelt enbart hade en negativ utveckling beroende av 

offentliggörandet av förvärvet. 

 

5.2.3 Energi 

Aktieförvärvens faktiska avkastning inom energibranschen visade en kontinuerlig motsatt utveckling 

jämfört med den förväntade avkastningen. En markant skillnad infinner sig dag minus tre där den 

faktiska avkastningen sjönk med cirka 18 %, jämfört med den förväntade avkastningen som ökade med 

cirka 1,5 %. Detta kan ha sin grund i att rykten om förvärvet kan ha startat just då, men att förvärvet inte 

ännu är fastställt till hundra procent. Nästkommande två dagar innan förvärvet steg den faktiska 

avkastningen för att dagen innan sjunka igen. Den förväntade avkastningen för samma dagar visade en 

relativt stabil utveckling tvärtemot den faktiska avkastningen med små ned- och uppgångar. Under dag 

noll steg den faktiska rejält med nästan 12 % och den förväntade sjönk med nästan 2 %. Denna 

markanta ökning kan betyda att om det har läckt ut information om förvärvet redan innan under dag 

minus tre, så har marknaden redan reagerat kortsiktigt för att under dag noll kunna etablera mer 

långsiktiga synergier och på så sätt reagerat positivt. Tydligt är att förvärvet har avspeglat en positiv 

reaktion gentemot den förväntade avkastningen. En annan förklaring kan vara att den markanta 

ökningen under dag noll var en övervärdering av förvärvet. Eftersom de kommande dagarna efter dag 

noll, alltså dag ett till tre, sjönk den faktiska avkastningen rejält med nästan 14 %. Detta skulle betyda 

att marknaden justerade nyheten om förvärvet, efter en eventuell övervärdering under dag noll. 

 

För inkråmsförvärvens första dagar i händelseperioden finns en stor skillnad. Denna stora skillnad är 

under dag minus fyra där den faktiska avkastningen hade en negativ utveckling och nedgång på cirka 8 

% medan den förväntade avkastningen hade en smärre uppgång på cirka 1 %. Mest intressant är dagen 

före och under offentliggörandet. Dagen före sjunker den faktiska avkastningen rejält medan den 

förväntade stiger. Under dagen noll stiger den faktiska avkastningen med lite mer än 10 % och den 

förväntade stiger med cirka 3 %. Detta kan betyda att förvärvet sågs som en positiv händelse, men att en 

del av det positiva låg i att den förväntade avkastningen steg med cirka 3 %. Makabert är dagen efter, 

alltså dag ett, att den förväntade avkastningen sjunker rejält och den faktiska avkastningen fortsätter att 

stiga för att under de sista dagarna avta och sjunka igen. Intressant är att för både hälsovårdsbranschen 

och för energibranschen så följer den faktiska avkastningen tätt inpå den förväntade avkastningen. 

Skillnaden branscherna emellan är dock att energibranschen hade en ökning medan hälsovårdsbranschen 

hade en minskning. 
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Tabell 5. Daglig kumulativ onormal avkastning - Energibranschen  
Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Summa 

Aktieförvärv 0,0924 -0,018 0,2817 0,0025 0,1595 0,0567 0,1942 0,2626 0,1543 0,0578 1,2437 
Inkråmsförvärv -0,0823 -0,9948 -1,1576 -1,1008 -1,0741 -1,4157 -1,4157 -1,4293 -1,4694 -1,482 -11,6217 

 

Aktieförvärven hade en CAR på 1,2437 och inkråmsförvärven en CAR på -11,6217. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan förvärvsmetodernas CAR. Detta betyder att aktieförvärven följde mer den 

förväntade avkastningen än vad inkråmsförvärven gjorde. Alltså, kan det betyda för inkråmsförvärven 

att det finns en påverkan vid offentliggörandet vid förvärv. Detta stämmer även överens med 

hälsovårdsbranschen. Sammanfattningsvis för energibranschen steg båda faktiska avkastningar under 

dag noll vid offentliggörandet, vilket tyder på att marknaden tolkat förvärven som en positiv händelse. 

Skillnaden är markant i jämförelse med hälsovårdsbranschen där både aktieförvärven och 

inkråmsförvärven hade en negativ utveckling under dag noll. Det kan alltså finnas skillnader beroende 

på vilken bransch företaget verkar i, vilket stämmer överens med en studie genomförd år 1973 av 

Altman och Schwartz. De hävdar att det är av intresse att dela in företag i branscher när undersökningar 

görs med aktiekurser som verktyg. Eftersom då kan man lättare urskilja skillnader och olikheter, då 

företagen inom samma bransch har liknande strukturer och strategier.45 

 

5.2.4 IT 

För aktieförvärven inom IT branschen följde den faktiska avkastningen den förväntade avkastningen tätt 

inpå under alla dagar förutom dagen före och under offentliggörandet. Dagen före sjönk den faktiska 

avkastningen rejält med cirka 18 % för att sedan under dag noll stiga med 14 % och sedan fortsätta att 

följa den förväntade avkastningen. Detta tyder på att information läckt ut tidigare än planerat. 

Marknaden har hunnit reagera på nyheten om förvärvet. Detta gör att den negativa utvecklingen som 

uppstod dag minus ett hann reparera sig under dag noll och återhämta sig från den nya informationen. 

Om det är så att information läckt ut tidigare än beräknat stämmer detta överens med Eckbo’s teori år 

1983 om att marknaden tolkar förvärven som en kostnad för företagen, utan att ta hänsyn till de 

långsiktiga aspekterna och dess synergier. Detta överensstämmer även med hälsovårdsbranschen, men 

inte med energibranschen.  

 

För inkråmsförvärven finns en liknande trend som för aktieförvärven. Denna trend finns däremot under 

dag minus fyra till minus ett. Under dessa dagar sjönk kursen med cirka 8 % för att sedan stiga med 

nästan 6 % igen. Under dag noll steg den faktiska avkastningen väldigt lite och inte i takt med den 

förväntade avkastningen som sjönk väldigt lite. Detta tyder på att förvärvet inte påverkade aktiekursen 

                                                 
45 Altman & Schwartz (1973) s. 957-971 
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markant. Dagarna efter offentliggörandet följde den faktiska avkastningen den förväntade avkastningen 

relativt tätt inpå.  

 
Tabell 6. Daglig kumulativ onormal avkastning – IT branschen  

Dag -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Summa 
Aktieförvärv -0,0227 -0,1617 -0,2809 0,1001 0,184 0,216 0,597 0,6205 0,6777 0,8169 2,7469 

Inkråmsförvärv -0,2661 -0,3225 -0,3174 -0,414 -0,2347 -0,4085 -0,4475 -0,4408 -0,3744 -0,5265 -3,7524 

 

Aktieförvärven hade en CAR på 2,7469 och inkråmsförvärven en CAR på -3,7524. Detta indikerar att 

aktieförvärvens faktiska avkastning följde den förväntade avkastningen bättre i jämförelse med 

inkråmsförvärvens. Skillnaden mellan förvärvsmetoderna är emellertid stora. Främst under dag noll där 

aktieförvärven hade en markant negativ utveckling i jämförelse där inkråmsförvärven hade en smärre 

positiv utveckling. Detta antyder på att inom IT branschen så är det till fördel att använda sig av 

inkråmsförvärv vid företagsköp, om man avser att ta hänsyn till aktiekursens påverkan.  

 

5.3 Analys per förvärvsmetod 

5.3.1 Aktieförvärv 

Grafen nedan beskriver den onormala avkastningen för respektive bransch för aktieförvärven. 

 

            Graf 15.  

 
                

Med hjälp av ovan graf fastställs att för alla branscher förutom för hälsovårdsbranschen har 

aktieförvärven haft en positiv utveckling under dagen för offentliggörandet. Dagen efter dag noll har 

samtliga branscher haft en negativ utveckling med en nedgång som följd. Detta kan betyda att 

marknaden har övervärderat förvärvet för att sedan dag ett anpassa och justera sig efter en första 

reaktion. Med andra ord tolkar marknaden att det pris som det uppköpande företaget betalat inte 

motsvarar värdet av det uppköpta företaget, alltså att budpremien inte motsvarar själva värdet i det 

uppköpta företaget. Att aktieförvärven har en positiv onormal avkastning, med undantag för 
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hälsovårdbranschen, överensstämmer med en undersökning år 1998 av Chang. Den studien kom fram 

till att aktieförvärv har en positiv onormal avkastning vid offentliggörandet.46  

 

5.3.2 Inkråmsförvärv 

Grafen nedan beskriver den onormala avkastningen för respektive bransch för inkråmsförvärven. 

 

              Graf 16.   

 
 
Graf 16 visar tydligt att alla inkråmsförvärv tenderade till att reagera positivt under dagen för 

offentliggörandet. Detta överensstämmer med aktieförvärven, med undantag för hälsovårdsbranschen. 

Vad som är intressant är att alla branscher hade en nedgång dagen före offentliggörandet, vilket tyder på 

som tidigare nämnts att information om förvärvet kan ha läckts ut tidigare än planerat och på så vis 

påverkat aktiekursen. Dessa resultat där den onormala avkastningen hade en positiv utveckling vid 

förvärvet överensstämmer med en undersökning utförd år 1989 av Jarell och Poulsen som kom fram till 

att de uppköpande företagen hade en positiv onormal avkastning.47 Dock, tar deras undersökning inte 

hänsyn till förvärvsmetod och därför kan det inte konstateras med säkerhet att deras undersökning 

överensstämmer med resultaten för inkråmsförvärven.  

 

En undersökning från år 2002 av Capron och Pistre hävdar att inkråmsförvärv inte generar en onormal 

avkastning. De antyder att andra budgivare som enkelt hade kunnat köpa upp företaget pressar bort den 

onormala avkastningen. Dock var deras undersökning enbart baserad på horisontella förvärv.48 Deras 

undersökning överensstämmer således inte med den här studien som visar att alla branscher har en 

positiv onormal avkastning vid offentliggörandet av förvärv. En orsak kan, som tidigare nämnts, vara att 

denna undersökning inte tar hänsyn till antalet budgivare, och att denna undersökning har inte tagit 

hänsyn till förvärvets typ; horisontell, vertikal eller konglomerat. 

                                                 
46 Chang (1998) s. 773-784 
47 Jarell & Poulsen (1989) s. 12-19 
48 Capron & Pistre (2002) s. 781-794 
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6. SLUTSATS 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framställts av analysen och resultaten från undersökningen 

mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv. 

 

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka hur det uppköpande företaget påverkas beroende på vilken 

förvärvsmetod som använts vid företagsförvärvet. Vidare ämnar studien undersöka likheter och 

olikheter, skillnader och samband mellan de valda branscherna och tillvägagångssätten. Studien vill med 

andra ord undersöka om det är lönsammare för företag att använda sig av den ena eller andra 

förvärvsmetoden, med aktiekursen som verktyg och indikator på lönsamhet samt positiv eller negativ 

reaktion av förvärvet.  

 

Det uppköpta företaget påverkas olika beroende på vilken förvärvsmetod som använts vid 

företagsförvärvet. Den genomgående trenden i undersökningen är emellertid att majoriteten av 

förvärven hade antingen en positiv eller negativ utveckling för båda förvärvsmetoderna. Skillnaderna 

mellan förvärvsmetoderna är dock att inkråmsförvärven alltid hade en större negativ eller positiv trend. 

Med andra ord betyder detta att vid en positiv reaktion vid nyheten av företagsförvärvet är det 

lönsammare med inkråmsförvärv och med en negativ reaktion olönsammare med inkråmsförvärv. 

Alltså, vid en negativ trend påverkas företaget mindre negativt med aktieförvärv som förvärvsmetod.  

 

Viktigt att ta hänsyn till är företagens branschtillhörighet, som spelar en stor avgörande roll för det 

uppköpande företagets påverkan vid företagsförvärvet. För finansbranschen påverkas företaget mindre 

negativt vid aktieförvärv jämfört med inkråmsförvärv. Å andra sidan för hälsovårdsbranschen bör 

inkråmsförvärv användas som förvärvsmetod. Det är alltså stor skillnad beroende på vilken bransch 

företagen verkar inom. Vidare genererar aktieförvärv en betydligt, nästintill obefintlig, mer negativ 

reaktion gentemot inkråmsförvärven för energibranschen. Den mest betydande påverkan mellan 

förvärvsmetoderna hade IT branschen. Inkråmsförvärv inom denna bransch är att rekommendera 

framför aktieförvärv. En parallell mellan finans- och energibranschen kan dras då båda hade en negativ 

utveckling för båda förvärvsmetoderna. Sammanfattningsvis är det av intresse för de uppköpande 

företagen att vara medvetna om respektive branschtillhörighet för att få en så positiv påverkan som 

möjligt vid företagsförvärv. 
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En ytterligare viktig aspekt för de uppköpande företagens påverkan vid offentliggörandet av 

företagsförvärv som uppmärksammats är insiderinformation. Det är extremt viktigt för företagen att inte 

information om förvärven läcker ut tidigare än planerat. Aktiekurserna kan få en annorlunda reaktion än 

förväntat vilket uppvisar osäkerhet och instabilitet i företaget. Den effektiva marknadshypotesen har 

varit av betydande roll för denna undersökning i och med dess teori. Med dess antagande att marknaden 

alltid är effektiv, i antingen stark, medelstark eller svag form, kan det konstateras att ny information, 

såsom offentliggörandet av ett företagsförvärv, har en eventuell direkt påverkan för aktiekursen. 

 

Slutligen konstateras det att studien överensstämmer med undersökningarna av Altman och Schwartz 

(1973), Björn Alarik (1982), Schipper och Thompson (1983), Singh och Montgomery (1987) samt Jarell 

och Poulsen (1989). Den ligger även i linje med Chang (1998) och med Fuller, Netter och Stegemoller’s 

(2002) undersökningar 

 

Studien stämmer inte överens med Eckbo (1983), Datta, Narayanan och Pinches (1992), Capron och 

Pistre (2002), Moeller, Schlingemann och Stulz’s (2003) och Manasakis’ (2006) undersökningar. 

 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras: 

 

§ Val av förvärvsmetod är viktigt att ta hänsyn till vid företagsförvärv 

 

§ Branschtillhörighet har en betydelse för de olika förvärvsmetoderna 

 

§ Insideinformation är av vikt i samband med offentliggörandet av förvärv 

 

§ Studien överensstämmer delvis med tidigare studier. Bland annat med Altman och 

Schwartz (1973) men inte med Eckbo’s (1983). 

 

6.2 Allmän reflektion 

Företagen måste förstå skillnaderna mellan de olika förvärvsmetoder som finns, men framförallt de 

konsekvenser som respektive metod bidrar med. Det är otroligt många faktorer som spelar in vid ett 

företagsförvärv, oavsett förvärvsmetod, som sträcker sig långt utöver denna studies faktorer och 

variabler. Med säkerhet kan det fastställas att inget förvärv är det andra likt. Hur många studier som än 
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genomförs, hur många teorier som än tillämpas så kommer det alltid att finnas oförutsägbara 

komponenter som kan påverka företagen.  

 

Man kan dessutom säga att inte bara varje enskilt förvärv, utan även varje bransch är unik och har 

specifika förutsättningar som måste tas hänsyn till. I denna studie användes aktiekurser som ett verktyg 

för att mäta tillvägagångssättets påverkan. Intressant är om ett annat verktyg valts och då erhållit andra 

resultat, exempelvis företagets kommande omsättning eller resultat. Sedan får man inte glömma att det 

inte bara är tidpunkten för offentliggörandet vid förvärvet som är intressant utan det är det förvärvande 

företagets förmåga att ta tillvara på de nya resurser som är avgörande för om det ska bli ett lyckat 

förvärv för ett längre perspektiv. I verkligheten är det inte enbart förvärvsmetoden som påverkar 

aktiekursen. Det är allt runtomkring tillsammans som till exempel bransch, ledning och företagets 

historia som bidrar till den bilden aktieägarna har utav företaget och huruvida de litar på att förvärvet 

kommer bli lönsamt eller inte. I dagens sammankopplande värld med bland annat Internet som gör det 

möjligt att ständigt vara uppdaterad med ny information gäller det för företagen att ha skickliga Investor 

Relations personal som förmedlar en stabil och trovärdig bild av företaget.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I detta avslutande kapitel behandlas de svårigheter som uppkommit med undersökningen mellan 

aktieförvärv och inkråmsförvärv samt förslag till vidare forskning. 

 
7.1 Egen kritik 

All sekundärdata från databaser och börskursverktyg har sammanställts i separata Excel dokument med 

stor noggrannhet. Det har ställts krav på författarna att vara vaksamma över denna dataöverföring för att 

få ett så rättvisande resultat som möjligt.  

 

Viktigt för denna studie har även varit att hantera de olika formler och metoder som använts. Författarna 

har granskat flera vetenskapliga artiklar samt tidigare uppsatser för att kontrollera att de används på rätt 

sätt. Ständigt gällde det att vara alert under arbetets gång för att vara så tidseffektiva som möjligt. En 

stor tidsförlust inträffade då författarna inte tagit hänsyn till vid beräkning av dag minus fem för den 

faktiska avkastningen måste dag minus sex inrättas. Detta för att få en procentuell ökning för själva dag 

minus fem. Det medförde att beräkningarna stannade upp och tidsspannet minskade.  

 

Vid val av förvärvsdatabas valde vi först Thomson & Reuters, då flertalet tidigare forskare använt sig av 

den. Då den inte var fritt tillgänglig användes istället Bureau van Dijks företagsförvärvsdatabas Zephyr 

som har överträffat förväntningarna och även underlättat arbetet då den har en väldigt enkel och 

lätthanterlig struktur.  

 

Det svåraste med undersökningen var att hitta svenska förvärv inom de angivna avgränsningarna. Efter 

en tids letande kom författarna överens om att en till variabel i form av amerikanska förvärv även skall 

undersökas. Detta eftersom vi vill få en mer internationell vinkel på studien, men även för att få en 

tillräckligt stor undersökningsbas på 80 företagsförvärv. 

 

7.2 Egen reflektion 

Vid val av uppsatsämne funderade vi först på insideinformation och hur det kan påverka aktiekursen. 

Men efter lite betänketid kom vi gemensamt fram till att undersöka företagsförvärv, där 

insideinformation kan vara en av anledningarna till att aktiekursen förändras före offentliggörandet av 

ett förvärv. Vi fann att det oftast enbart undersöks ett tillvägagångssätt. Efter att ha granskat tidigare 

forskning kom vi fram till att undersöka förvärvsmetodens betydelse. Vi ville då få en egen vridning och 

en mera unik vinkel på det omdiskuterade ämnet företagsförvärv. Vi fann vidare att mängder med 
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studier har gjorts i ämnet med olika variabler och olika avgränsningar. Det var först då vi fastställde de 

olika variabler vi använt oss av i denna studie.  

 

Efter genomförd studie har vi fått nya perspektiv och tankar kring företagsförvärv. Vi har bland annat 

fått en större förståelse för förvärvsmetodens betydelse och påverkan för de förvärvande företagen. Med 

all den litteratur och framförallt tidigare forskning som använts för att bli mer och mer insatta i ämnet 

har en djupare och bredare kunskap infunnit sig. Till följd av genomförd studie har även en mycket 

större förståelse utvecklats för hur företag agerar för att bli marknadsledande och även behålla sina 

positioner. 

 

Bland alla företag på marknaden har vi insett att det ständigt är ett spel om köparens gunst där det 

antingen krävs nya och innovativa drag, eller att man utvecklar sina styrkor så mycket som möjligt. 

Detta betyder att företagen antingen vill köpa upp sina konkurrenter eller på andra sätt minska deras 

makt på marknaden. Företagsförvärv är och kommer alltid att vara en viktig strategi för företagen att 

undvika konkurrenter men även för att utvidga sin verksamhet. Vi hoppas att med denna studie ha 

bidragit till djungeln av tidigare och kommande studier inom ämnet företagsförvärv. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Undersökningen har väckt intressanta förslag till vidare forskning inom ämnet företagsförvärv. Ett första 

förslag är att undersöka andra tillvägagångssätt vid företagsförvärv, exempelvis kontantförvärv kontra 

aktieförvärv. Vidare är det intressant att undersöka hur resultatet hade skiljt sig om andra branscher för 

förvärven använts. Eftersom denna studie enbart undersökte ett kortsiktigt perspektiv för företagen vore 

det ytterst intressant att undersöka de långsiktiga reaktionerna vid offentliggöranden av förvärv. Ett 

annat intressant förslag till vidare forskning är att undersöka de olika förvärvstyperna horisontell, 

vertikal och konglomerat mera ingående och undersöka om de har någon påverkan på den onormala 

avkastningen. 
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Bilagor - Företagsförvärv 
 
 

 
 
 
 
 
 

Finans 

Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp 

Novestra AB  X2 Media Group AB  27/10/2000 ingen info Aktie 

Blackstone Group LP, The  

Pátria Banco de Negócios  29/09/2010 3,380,315 th SEK Aktie 

BTS Group AB  Business Game Factory Oy  05/12/2005 2,829.97 th SEK Aktie 
Bank of America 
Corporation  

FleetBoston Financial 
Corporation  27/10/2003 354,709,000 th SEK Aktie 

Bank of America 
Corporation  Merrill Lynch  15/09/2008 388,590,000 th SEK Aktie 

JP Morgan  Bank One Corporation  14/01/2004 431,524,866 th SEK Aktie 
Bank of America 
Corporation  MBNA Corporation  30/06/2005 278,456,500 th SEK Aktie 

Citigroup Inc. 

Grupo Financiero Banamex-
Accival  17/05/2001 127,454,597 th SEK Aktie 

Bank of New York 
Company Inc., The  Mellon Financial Corporation  04/12/2006 112,886,400 th SEK Aktie 

Goldman Sachs  Spear Leeds & Kellogg LP  11/09/2000 65,566,992 th SEK Aktie 
American Capital 
Strategies Ltd  

Imaging and Sensing Technology 
Corporation  27/05/2004 ingen info Inkråm 

American Capital 
Strategies Ltd  Engineered Textile Group Inc. 12/05/2005 ingen info Inkråm 
American Capital 
Strategies Ltd  Futurelogic Inc.  25/02/2005 1,374,780 th SEK Inkråm 

Citigroup Inc. 

Principal Residential Mortgage 
Inc. 12/05/2004 9,546,844 th SEK Inkråm 

Goldman Sachs  Nubia 2000 SL 27/09/2010 11,270,023 th SEK Inkråm 

Blackstone Group LP, The  Dynegy Inc. 13/08/2010 32,706,360 th SEK Inkråm 

Morgan Stanley  Hub International Ltd 22/03/2007 13,518,353 th SEK Inkråm 

Goldman Sachs  

LEG 
Landesentwicklungsgesellschaft 
NRW GmbH  11/06/2008 31,840,498 th SEK Inkråm 

Wells Fargo & Company 
Inc. Wachovia Corporation  03/10/2008 529,352,725 th SEK Inkråm 
Goldman Sachs  GSW Gemeinnützige Siedlungs- 

und Wohnungsbaugesellschaft 
Berlin mbH  25/05/2004 18,141,549 th SEK Inkråm 
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Hälsovård 

Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp 

LinkMed AB  Olerup SSP AB  04/07/2008 216,000.00 th SEK Aktie 

LinkMed AB  AbSorber AB  11/11/2009 141,939.39 th SEK Aktie 

Karo Bio AB  Novalon Pharmaceutical Corporation  29/03/2000 ingen info Aktie 

Orexo AB  PharmaKodex Ltd  23/02/2009 77,847.74 th SEK Aktie 
Orexo AB  Biolipox AB  15/10/2007 856,000.00 th SEK Aktie 

Meda AB  MedPointe Inc.  20/07/2007 5,528,273 th SEK Aktie 
UnitedHealth Group 
Inc. Oxford Health Plans Inc.  26/04/2004 39,050,182 th SEK Aktie 
UnitedHealth Group 
Inc. Mid Atlantic Medical Services Inc 27/10/2003 21,694,691 th SEK Aktie 
UnitedHealth Group 
Inc. AmeriChoice Corporation  18/06/2002 5,042,465 th SEK Aktie 
UnitedHealth Group 
Inc. PacifiCare Health Systems Inc.  06/07/2005 68,929,275 th SEK Aktie 

Meda AB  

Novartis AG's Cibacen and Cibadrex 
brands 20/01/2005 930,000.00 th SEK Inkråm 

Meda AB  Recip AB  25/10/2007 3,142,000 th SEK Inkråm 

Meda AB  Viatris GmbH & Co. KG  08/08/2005 6,994,039 th SEK Inkråm 
Community Health 
Systems Inc.  

Brandywine Hospital and Trauma 
Center 30/05/2001 897,688.78 th SEK Inkråm 

Community Health 
Systems Inc.  Triad Hospitals Inc.  19/03/2007 45,343,080 th SEK Inkråm 
Community Health 
Systems Inc.  Tenet Healthcare Corporation  09/12/2010 50,190,292 th SEK  Inkråm 
LifePoint Hospitals 
Inc. Province Healthcare Company  16/08/2004 12,024,440 th SEK Inkråm 
McKesson 
Corporation  US Oncology Inc.  01/11/2010 14,701,429 th SEK Inkråm 
McKesson 
Corporation  Per-Se Technologies Inc.  06/11/2006 12,601,800 th SEK Inkråm 
McKesson 
Corporation  

Oncology Therapeutics Network 
Parent Corporation  04/10/2007 3,705,703 th SEK Inkråm 
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Energi 
Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp 
Valero Energy 
Corporation  

Ultramar Diamond 
Shamrock Corporation  07/05/2001 63,153,733 th SEK Aktie 

Lundin Petroleum AB  

Valkyries Petroleum 
Corporation  29/05/2006 5,541,591 th SEK Aktie 

Clean Energy Fuels 
Corporation  IMW Industries Ltd  06/07/2010 902,686.23 th SEK Aktie 
Delta Petroleum 
Corporation  

Castle Energy Corporation's 
US oil and gas properties 16/01/2002 560,160.86 th SEK Aktie 

Delta Petroleum 
Corporation  

Piper Petroleum 
Corporation  28/12/2001 71,386.51 th SEK Aktie 

Denbury Resources Inc.  Matrix Oil & Gas Inc.  05/06/2001 1,704,539 th SEK Aktie 
Valero Energy 
Corporation  Premcor Inc.  25/04/2005 59,704,250 th SEK Aktie 
General Electric Company  Interlogix Inc.  18/12/2001 8,119,641 th SEK Aktie 
General Electric Company  Honeywell International 

Inc. 22/10/2000 473,587,332 th SEK Aktie 
Delta Petroleum 
Corporation  

Castle Energy Corporation's 
US oil and gas properties 16/01/2002 560,160.86 th SEK Aktie 

Energy Transfer Partners 
LP 

Transwestern Pipeline 
Company LLC  15/09/2006 3,946,915 th SEK Inkråm 

Exxon Mobil Corporation XTO Energy Inc.  14/12/2009 319,248,129 th SEK Inkråm 
Eastman Chemical 
Company  

McWhorter Technologies 
Inc. 04/05/2000 3,340,515 th SEK Inkråm 

Denbury Resources Inc.  

Encore Acquisition 
Company  01/11/2009 32,110,846 th SEK  Inkråm 

Energy Transfer Partners 
LP 

Titan Energy GP LLC's 
propane operations 20/04/2006 3,964,162 th SEK Inkråm 

Chevron Corporation  Atlas Energy Inc. 09/11/2010 27,527,979 th SEK Inkråm 

Ashland Inc. Hercules Inc.  11/07/2008 26,599,197 th SEK Inkråm 

Ashland Inc. 

Degussa AG's water 
treatment unit 30/03/2006 1,128,774 th SEK Inkråm 

Air Products and 
Chemicals Inc.  Airgas Inc.  11/02/2010 53,043,045 th SEK Inkråm 
Valero Energy 
Corporation  

Ultramar Diamond 
Shamrock Corporation  07/05/2001 63,153,733 th SEK Inkråm 
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IT 

Uppköpande företag Uppköpt företag Datum Värde Förvärvstyp 

Enea Data AB Polyhedra plc 27/03/2001 46,000.00 th SEK Aktie 

Elanders AB  KaPe Com AB  12/04/2000 128,905.45 th SEK Aktie 

Eniro AB Wer liefert was GmbH  13/12/2000 1,070,000 th SEK Aktie 

AcandoFrontec AB  E-motion technology AB  09/01/2006 31,373.00 th SEK Aktie 

Aspiro AB  Mobile Entry AS 03/09/2007 9,267.15 th SEK Aktie 
Cybercom Group AB  Netcom Consultants AB  21/04/2005 41,000.00 th SEK Aktie 

CTT Systems AB  Catron Elektronik AB 11/11/2009 12,500.00 th SEK Aktie 

Digital Vision AB  Nucoda Ltd 14/02/2005 30,000.00 th SEK Aktie 

Tucows Inc.  Mailbank.com Inc.  15/06/2006 132,519.60 th SEK Aktie 
Hewlett-Packard 
Company  Compaq Computer Corporation  03/09/2001 256,300,000 th SEK Aktie 

Agilysys Inc.  CTS Corporations, THE  10/05/2005 208,426.40 th SEK Inkråm 

Gannett Company Inc. Central Newspapers Inc. 28/06/2000 23,808,091 th SEK Inkråm 

Oracle Corporation  eServGlobal Ltd's USP business  26/05/2010 749,779.99 th SEK Inkråm 

Oracle Corporation  Sun Microsystems Inc.  20/04/2009 40,713,157 th SEK Inkråm 

MICROS Systems Inc.  

Fry Inc. 12/08/2008 420,556.84 th SEK Inkråm 

Teradyne Inc.  GenRad Inc.  02/08/2001 2,744,118 th SEK Inkråm 

Time Warner Inc.(old)  

EMI Group plc 24/01/2000 63,311,534 th SEK Inkråm 

Avnet Inc.  Kent Electronics Corporation  22/03/2001 6,568,454 th SEK Inkråm 

Avnet Inc.  EBV Elektronik GmbH & Co. KG  07/08/2000 7,296,177 th SEK Inkråm 
Hewlett-Packard 
Company  Mercury Interactive Corporation  25/07/2006 32,429,700 th SEK Inkråm 
 
 

 


