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Sammanfattning 
 
Titel: Positiv avkastning är en kostnad – En eventstudie om svenska och norska målföretags 
runup och dess påverkan på premien vid företagsförvärv.  
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Viktor Axelsson & Sebastian Söderberg  
 
Handledare: Peter Lindberg  
 
Datum: 2017 – juni  

 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur målföretags runup påverkar den premie som 
betalas vid företagsförvärv utifrån substitutions- och markup-prissättningshypotesen. 

Metod: Studien har en deduktiv ansats där en eventstudie har tillämpats för att samla in relevant 
sekundärdata från databaserna Thomson Reuters Eikon och Zephyr. För att studera sambandet 
mellan förvärvspremie och målföretagets runup har en enkel regressionsanalys genomförts och 
för att studera förklarande variablers påverkan på runup har en multipel regressionsanalys 
tillämpats.  

 
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det förekommer ett samband mellan runup och 
den förvärvspremie som betalas vid företagsförvärv. Utifrån substitutions- och markup-
prissättningshypotesen visar studien att om runup ökar med 1 % ökar förvärvspremien med 0,879 
% vilket innebär att en ökning av målföretagets runup är en kostnad för det förvärvande 
företaget.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Förslag på vidare forskning är att studera fler förklarande 
variabler för ett målföretags runup samt att studera volymskillnader i handel av målföretagets 
aktier dagarna före offentliggörande av bud på exempelvis den svenska marknaden för att se 
huruvida resultatet skiljer sig från tidigare forskning och andra marknader. 

 
Uppsatsens bidrag: Studiens resultat bidrar med kunskap som kan förklara den variation i 
förvärvspremier som förekommer samt kunskap om att ett målföretags runup är en förvärvskostnad 
för det förvärvande företaget. 
 
Nyckelord: Runup, Markup, Förvärvspremie, Företagsförvärv, Substitutionshypotesen, Markup-
prissättningshypotesen 
 



 

 

Abstract 
 
Title: Positive return is a cost - An event study on swedish and norwegian target companies’ 
runup and its impact on the takeover premium in mergers and acquisitions. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Viktor Axelsson & Sebastian Söderberg  
 
Supervisor: Peter Lindberg  
 
Date: 2017 – June 
 
Aim: The purpose of this study is to investigate how the target companies’ runup affects the 
takeover premium in mergers and acquisitions based on the substitution and markup pricing 
hypothesis. 
 
Method: The study has a deductive approach in which an event study has been applied to collect 
relevant secondary data from the databases Thomson Reuters Eikon and Zephyr. To study the 
relationship between the acquisition premium and the target company’s runup a simple 
regression analysis has been conducted and to study the influence of explanatory variables on 
runup a multiple regression analysis has been applied. 
 
Result & Conclusions: The study’s results show that there is a relationship between runup and the 
takeover premiums. Based on the substitution and markup pricing hypothesis, the study shows that 
if runup increases by 1 % the takeover premium increases by 0.879 % which means that an increase 
in the target company's runup is a cost to the acquiring company. 
 
Suggestions for future research: Suggestions for further research are to study more explanatory 
variables for a target company's runup and study volume differences in trading of the target 
company's shares the days prior to bid announcement on the Swedish market to see if the results 
differ from previous research and other markets. 
 
Contribution of the thesis: The study’s results contribute knowledge that can explain the variation 
in takeover premiums and knowledge that a target company’s runup in an acquisition is a cost for 
the acquiring company. 
 
Key words: Runup, Markup, Takeover premium, Acquisition, Substitution hypothesis, Markup 
pricing hypothesis 
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Begreppsförklaring 
 

Abnormal avkastning: Faktisk avkastning som skiljer sig från förväntad avkastning 
 

Finansinspektionen: En statlig myndighet som ansvarar för tillsynen på de finansiella 

marknaderna i Sverige. 
 

Förvärvande företag: Företaget som har avsikt att förvärva ett målföretag. 
 

Informationsasymmetri: En part har mer eller bättre information än annan part. 

 

Insiderhandel: Handel på information som ännu inte är offentlig.  

 

Marknadsvärde: Ett bolags antal aktier multiplicerat med aktiekursen på marknaden. 
 

Markup: Aktiekursens förändring under given period efter offentliggörandet av bud vid 

företagsförvärv. 

 

Målföretag: Företaget som det förvärvande bolaget avser att förvärva. 
 

Oslobörsen: En marknadsplats för handel med värdepapper i Norge. 
 

Runup: Aktiekursen stiger under en period före offentliggörandet av bud. 
 

Stockholmsbörsen: En marknadsplats för handel med värdepapper i Sverige. 

 

Toehold strategy: Köparen förvärvar en mindre andel aktier i målföretaget före offentliggörandet 

av bud. 

 

Trader: En person som bedriver köp och försäljning av finansiella tillgångar.   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Ryktet om att det amerikanska läkemedelsbolaget Mylan skulle förvärva det svenska bolaget Meda 

resulterade i att målföretagets aktiekurs rusade vid öppning av börsen 4 april 2014 (Financial 

Times, 2014). Rykte som visade sig vara sant innebar ett erbjudande om förvärv som Meda avböjde 

(Meda, 2016a). När Mylan till slut kom med ett tillräckligt bra erbjudande i februari två år senare 

innebar erbjudandet en premie utöver dåvarande aktiekurs på cirka 92 %, vilket resulterade i att 

Meda accepterade anbudet (Meda, 2016b). Detta är ett av många företagsförvärv där en 

förvärvspremie erbjuds målföretagets aktieägare för att genomföra ett företagsförvärv. När en hög 

premie betalas visar tidigare studier (se Antoniou, Arbour & Zhao 2008; Betton, Eckbo & 

Thorburn, 2008; Díaz, Azofra & Gutiérrez, 2009) att målföretagets aktieägare vanligtvis gynnas och 

det förvärvande företagets aktieägare vanligtvis missgynnas. I Medas fall rusade aktiens kurs över 

70 % efter 20 minuters handel på börsen vilket är en tydlig indikation på att Medas aktieägare 

gynnas av förvärvet, samtidigt som Mylans aktiekurs sjönk 18 % vid tillkännagivandet (Fortune, 

2016). 

 

Fusioner och företagsförvärv har förekommit över hela världen sedan tidigt 1900-tal som en 

tillväxtmöjlighet för att skapa exempelvis synergieffekter, stordrifts- och skattefördelar (Agrawal & 

Jaffe, 2003; Díaz et al., 2009; Dionne, La Haye & Bergerès, 2015). Trots omfattande tidigare 

forskningsstudier under årtionde som visar att de flesta fusioner och förvärv inte skapar värde för 

bolagets aktieägare genomförs allt fler och större affärer varje år (Eccles, Lanes & Wilson, 1999) 

där Betton et al. (2008) i sin studie visar att den genomsnittliga premie som betalas för amerikanska 

förvärv mellan 1980 och 2002 motsvarade 48 % av marknadsvärdet för samtliga bolag. 

 

Den svenska marknaden placerades på en femteplats bland länder där det anses vara mest attraktivt 

att göra företagsförvärv där några av de utmärkande faktorerna var låg kreditrisk, effektiv 

förvaltning och legal struktur (Global Transactions Forecast, 2017). Det sistnämnda regleras bland 

annat av finansinspektionen som enligt reglerna om informationskrav lagrar börsbolagens 

finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information (Finansinspektionen, 2017a). 
 

1.2 Problemdiskussion 

Företag eftersträvar lönsamhet och tillväxt där Garzella och Fiorentino (2014) lyfter fram att 

möjlighet för tillväxt endast kan ske internt när förväntade synergieffekter inte kan uppnås genom 

fusioner eller förvärv. Majoriteten av fusioner och förvärv är idag horisontella (Kengelbach & 
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Roos, 2011; Rahman & Lambkin, 2015) där förvärv sker inom samma industri med motiv att 

fusionen ska generera högre intäkter, öka marknadsinflytande och förbättra värdet för aktieägare 

(Alexandridis, Petmezas & Travlos, 2010; Andrade, Mitchell & Stafford, 2001). 

 

Tidigare forskning ifrågasätter det förvärvande företagets förmåga att skapa värde för sina 

aktieägare vid förvärv av andra bolag (Antoniou et al., 2008) där de flesta, trots företagsbesiktning, 

värderingsanalys och förvärvsförhandlingar, inte kan beräkna eller garantera framtida 

synergieffekter (Venema, 2015). Felaktig bedömning av förväntad synergi är en av orsakerna som 

ligger till grund för problemen vid värdering av målföretag (Antoniou et al., 2008; Cartwright & 

Schoenberg, 2006) där chefers optimism gällande framtida synergieffekt, hybris och olämplig 

integration anses vara några av de viktigaste orsakerna (Garzella & Fiorentino, 2014). 

 

Vid fusioner och förvärv krävs en värdering av målföretaget där ett antal faktorer har stor påverkan 

på den slutliga premie som förvärvande företag betalar (Mazzariol & Thomas, 2016). Förvärv på 

dagens marknad kommer oftast innebära att det betalas en premie, det vill säga skillnaden mellan 

målföretagets marknadsvärde och det faktiska priset som betalas (Mazzariol & Thomas, 2016). En 

utebliven premie skulle innebära att de flesta aktieägare i målföretaget vägrar att sälja (Eccles et al. 

1999). Anledningen till att det erbjuds höga premier för företag har bland annat att göra med 

marknadens konkurrens vid offentliga budgivningar samt svårigheter vid värdering av framtida 

kassaflöden (Alexandridis et al., 2010). 

 

Forskning visar att det är vanligt att höga premier vid förvärv gynnar målföretaget (se Antoniou et 

al., 2008; Betton et al., 2008; Díaz et al., 2009). Därför är det viktigt att det förvärvande bolaget 

måste säkerställa att affären ska generera tillräckligt med värde utöver premien som betalats för att 

undvika att hela affärens värde går till målföretagets aktieägare (Eccles et al., 1999). Som ett tydligt 

exempel lyfter Antoniou et al. (2008) fram att tidigare forskning visar på att målföretaget oftast 

gynnas genom att uppvisa abnormal positiv avkastning på aktien på grund av den premie som 

betalats utöver priset på aktiekursen. 

 

Vid rykte om förvärv är det vanligt att målföretagets aktiekurs visar positiv abnormal avkastning 

(Chou, Tian & Yin, 2015; Schwert, 1996; Tang & Xu, 2016). Perioden med sådan hög avkastning 

benämns som runup och berör den kumulativa abnormala avkastningen (se kapitel 3.4.7 Kumulativ 

abnormal avkastning) som uppstår före ett anbud offentliggörs (Chou et al., 2015). Den positiva 

abnormala avkastningen beror, enligt Betton, Eckbo, Thompson och Thorburn (2014), på de 

förvärvssignaler som informerar och påverkar investerare om att en eventuellt framtida affärs 
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sannolikhet, oftast med ett villkorat bud. Brigida och Madura (2012) lyfter i sin tur fram att 

målföretagets runup beror på insiderhandel eller på grund av utomstående investerare som använder 

offentlig information för att investera i framtida troliga målföretag. 

 

Schwert (1996) estimerar att målföretagets runup representerar ungefär 57 % av förvärvspremien 

och Barclay och Warner (1993) visar att den representerar cirka 50 %. I en tidigare studie (se Chou 

et al., 2015) visar resultat att både runup före och efter offentliggörande av bud har betydande 

positiv inverkan på premien. Resultatet indikerar att effekterna av 1 % ökning av runup-perioderna 

före och efter offentliggörandet bidrar till ungefär 1,6 % respektive 1,2 % ökning av 

förvärvspremien. 

 

Andra faktorer som påverkar premiens storlek är förekomsten av informationsasymmetri (Dionne et 

al., 2015). Aktieägare är skyldiga att informera finansinspektionen om affärer som innebär köp eller 

försäljning av aktier i börsbolag då totalt antal aktier eller röstetalet passerar 5 % 

(Finansinspektionen, 2017b). Köpare som ägt minst 5 % av aktierna i målföretaget före 

offentliggörandet av erbjudandet betalar cirka 70 % lägre premie än köpare som inte är 

välinformerade (Dionne et al., 2015). Ett sådant innehav kan liknas vid den strategi som kallas för 

toehold strategy och innebär att köparen förvärvar en mindre andel aktier i bolaget före annonsering 

av ett förvärv (Betton, Eckbo & Thorburn, 2009; Ravid & Spiegel, 1999; Strickland, Martin & 

Cotter, 2010). I en studie gjord av Betton och Eckbo (2000) visar resultatet att förvärvande företag 

som innehar en liten andel aktier i målföretaget före förvärvet associeras med en mindre 

förvärvspremie.  

 

Tidigare forskning (se Borges & Gairifo, 2013; Chou et al., 2015; Dionne et al., 2015; Schwert, 

1996) har studerat sambandet mellan betald premie och målföretagets runup-period. Två av dessa 

tidigare studier (se Chou et al., 2015; Schwert, 1996) utgår ifrån substitutions- och markup-

prissättningshypotesen för att testa huruvida förvärvspremien är oberoende av runup. 

Substitutionshypotesen utgår från att budgivare kommer ignorera kursrörelser i målföretaget som 

inträffar före och under förhandlingar av ett förvärv (Schwert, 1996). Är däremot budgivaren osäker 

på om målföretagets kursrörelser före offentliggörandet reflekterar värdefull privat information kan 

detta leda till revidering av bud och markup-prissättningshypotesen antas därmed gälla (Schwert, 

1996).  

 

Till skillnad från tidigare forskning behandlar studien nya förklarande faktorer för runup och dess 

påverkan på förvärvspremien för att öka förståelsen för variationen i premiens storlek vid 
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företagsförvärv. Denna studie är också unik då den endast behandlar genomförda publika förvärv 

där det förvärvande företaget inte äger några aktier sedan tidigare och efter avklarad affär äger 

samtliga aktier i målföretaget. Tidigare forskning (se Dionne et al., 2015) har visat större läckage av 

information då det förvärvande företaget ägt aktier före anbud. Därmed utgår studien från att 

förvärvande företag, som inte äger några aktier sedan tidigare, bidrar till en minimering av risk för 

informationsasymmetri gentemot andra intressenter. Tidigare studier har endast fokuserat på den 

amerikanska marknaden (se Betton et al., 2009; Brigida & Madura, 2012; Chou et al., 2015; Dionne 

et al., 2015; Eckbo, 2009; Schwert, 1996) men Alexandridis et al. (2010) visar i sin studie att 

svenska och norska målföretag tillhör de mest konkurrenskraftiga förvärvsmarknader i Europa vid 

förvärv av publika målföretag. Detta gör Stockholms- och Oslobörsen intressanta att undersöka för 

att utvärdera och jämföra gentemot tidigare forskningsresultat. 
  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur målföretags runup påverkar den premie som betalas 

vid företagsförvärv utifrån substitutions- och markup-prissättningshypotesen.  
 

1.4 Avgränsning 

Denna studie har avgränsats mot företagsförvärv av svenska och norska målföretag som är noterade 

på Stockholms- respektive Oslobörsen. Studien behandlar endast publika förvärv som innehåller ett 

offentliggörande av bud inom tidsramen 2007-2016. 

  

1.5 Disposition 
2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt behandlas relevant litteratur och tidigare forskning. Utifrån presenterad teori härleds 

hypoteser som ligger till grund för studiens tester.  

 

3. Metod 

Inledningsvis presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkt, forskningsansats och metodval. 

Sedan behandlas studiens datainsamling, metodkritik, kvalitetskriterier och statistiska tester som 

tillämpas vid beräkning av kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning och test av studiens 

hypoteser.  
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4. Resultat 

Under resultatavsnittet presenteras studiens empiriska resultat genom deskriptiv beskrivning av 

oberoende och förklarande variabler. Resultat utifrån studiens tester i SPSS redovisas genom 

sammanfattande tabeller och förklarande text.  

 

5. Analys  

Här diskuteras studiens resultat gentemot tidigare forskning och hur resultatet från hypotesprövning 

kan förklaras utifrån tidigare presenterad teori.  

 

6. Slutsats 

I det sista avsnittet presenteras slutsatsen där också studiens syfte besvaras. Till sist diskuteras 

studiens begränsningar, teoretiska och praktiska bidrag samt förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Teoretisk värdering vid företagsförvärv  

En av orsakerna till att företagsförvärv ibland misslyckas är att förvärvande företaget betalar en hög 

förvärvspremie i relation till de synergieffekter som sammanslagningen genererar (Weston, Siu & 

Johnson, 2001). Tidigare forskning (se Bradley, Desai & Kim, 1988; Comment & Schwert, 1995) 

visar att budgivningar är en situation som kan leda till att förvärvspremien i genomsnitt överstiger 

de förväntade synergieffekterna. Erbjudanden som understiger målföretagets marknadsvärde 

tenderar samtidigt leda till att en budgivning uppstår på grund av att det kan attrahera intressenter 

som värderar bolaget högre (Weston et al., 2001). För att beräkna värdet av en hypotetisk 

sammanslagning, inklusive förväntade synergieffekter, efter offentliggörande av bud kan 

nedanstående beräkning användas (Dutordoir, Roosenboom & Vasconcelos, 2014). 

 

𝑉!! +  𝑉!! + 𝑆 

 

𝑉!! = Budföretagets börsvärde efter offentliggörande av bud 

𝑉!! = Målföretagets fundamentala värde efter offentliggörande av bud 

𝑆 = Förväntade synergieffekter 

 

Trots att en värdering generellt sett varierar mellan olika intressenter, men också mellan 

budföretagen och målföretaget, är huvudsyftet att ge ägare, potentiella köpare och andra intressenter 

en uppskattning av målföretagets marknadsvärde (Petitt & Ferris, 2013). Med antagandet att en 

budgivning kommer att resultera i ett värdeskapande förvärv (Dutordoir et al., 2014) kan värdet 

efter offentliggörande av bud beräknas enligt följande: 

 

𝑉!! + 𝑉!! + 𝑆 − (𝑉!! − 𝑃) 

 

𝑉!! = Målföretagets börsvärde före bud 

𝑃 = Förvärvspremie 

 

Om marknaden istället antar en sannolikhet (Φ) om värdeförändringen vid offentliggörande av bud 

kommer det att resultera i ett lyckat förvärv (Dutordoir et al., 2014) och kan därmed beräknas enligt 

följande: 
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Δ𝑉!
𝑉!!

=  
𝑉!! −  𝑉!!

𝑉!!
+  Φ 

(𝑆 − 𝑃)
𝑉!!

+  
(𝑉!! −  𝑉!!)

𝑉!!
 

 

Φ  ≈ 1,618 

𝑉!! = Budföretagets marknadsvärde före offentliggörande av bud 

 

2.2 Verkligt pris vid förvärv   
Vid offentliggörande av bud inför ett företagsförvärv har tidigare forskning (se Schwert, 1996) 

kunnat påvisa att den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen förändrats positivt 42 

handelsdagar före offentliggörande av ett företagsförvärv, där en stigande utveckling av aktiekursen 

de sista 21 handelsdagarna är tydlig. Tidigare forskning (se Petitt & Ferris, 2013) visar att 

förvärvspremien i genomsnitt sträcker sig mellan 20 till 30 % över målföretagets försäljningspris 

innan förvärvet, trots att de förvärvande företagen använder sig utav olika modeller för att värdera 

målföretaget. Utöver ett teoretiskt marknadsvärde finns ett antal faktorer som påverkar 

prissättningen av målföretaget (Kengelbach & Roos, 2011) där bland annat antalet aktiva budgivare 

(Bradley et al., 1988), överskattade synergieffekter (Thomas & Kummer, 2015) och hybris (Roll, 

1986) påverkar förvärvspremien. Hybris vid företagsförvärv definieras enligt Aktas, de Bodt och 

Roll (2009) som en affär förknippad med överbud och signifikant sannolikhet för gemensam 

negativ kumulativ abnormal avkastning på grund av överförtroende eller överoptimism 

(Malmendier & Tate, 2008). 

  

Figur 1: Kumulativ genomsnittligt abnormal avkastning före och efter offentliggörande av första budet 

(Schwert, 1996 s. 162) 
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Den premie som betalas vid förvärv avser köpkursen över marknadsvärdet för målföretagets aktier 

som erbjuds för att säkerställa förvärvet och därigenom få kontroll över den förvärvande 

organisationen (Díaz et al., 2009). Om inte en premie på marknadskursen erbjuds målföretagets 

aktieägare kommer de avvisa anbudet i hopp om att ett annat företag kommer att göra ett nytt 

erbjudande med en högre premie (Eccles et al., 1999). Detta innebär att ju högre premie som 

betalas, desto större blir avkastningen för aktieägarna i målföretaget (Díaz et al., 2009). Tidigare 

studier (se Antoniou et al., 2008; Betton et al., 2008; Fuller, Netter & Stegemoller, 2002) visar att 

höga förvärvspremier tenderar att gynna målföretagets aktieägare och missgynna det förvärvande 

företagets aktieägare.  

 

Alexandridis, Fuller, Terhaar och Travlos (2013) lyfter fram svårigheter vid värdering av framtida 

kassaflöden och konkurrens vid offentliga budgivningar som några av anledningarna till att det 

erbjuds höga förvärvspremier. Det finns två olika hypoteser som är tänkta att förklara huruvida det 

förekommer ett samband mellan förvärvspremie och abnormal avkastning och det är 

synergihypotesen och överbetalningshypotesen (Díaz et al., 2009). Synergihypotesen utgår från 

antagandet att ju större värde som det köpande företaget räknar med att förvärvet ska bidra med, 

desto högre belopp kommer de vara villiga att betala till målföretagets aktieägare (Antoniou et al., 

2008; Bradley, Desai & Kim, 1983). Synergieffekter innebär med andra ord att det kombinerade 

värdet av de två företagen ska överstiga summan av bolagen som separata enheter (Weston et al., 

2001). Utifrån detta antagande innebär det att den premie som betalas speglar det köpande bolagets 

beräkning av sannolikheten att erhålla beräknade synergieffekter, vilket innebär att det förväntas ett 

positivt samband mellan förvärvspremie och avkastning som uppstår (Díaz et al., 2009). 

Överbetalningshypotesen innebär att bolag erbjuder ett belopp som inte stämmer överens med 

marknadens förväntade framtida vinster eller överskattar målbolagets verkliga värde vilket därmed 

leder till att det uppstår en förvärvspremie (Barclay & Holderness, 1989; Varaiya & Ferris, 1987). 

Att företag överbetalar är framförallt vanligt i situationer när aktörer på marknaden har svårt att 

enas om värdet på exempelvis ett målföretag (Barclay & Holderness, 1989).  

 

2.3 Runup 

Runup innebär att ett företags aktiekurs uppvisar abnormal rörelse och associeras oftast i samband 

med perioden före ett förvärv (Brigida & Madura, 2012; Chou et al., 2015; Eckbo, 2009; Schwert, 

1996). Runup innebär att en aktiekurs stiger där Schwert (1996) definierar uppgången genom att 

studera kumulativ abnormal avkastning för antingen målföretagets eller det förvärvande företagets 

aktie. Schwerts (1996) studie visade att målföretagets aktiekurs uppvisade positiv kumulativ 

abnormal avkastning från och med 42 dagar före det första budets offentliggörande. 
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Figur 2: Tidslinje över händelseförloppet vid förvärv (Schwert, 1996 s. 156) 

 
 

Ett målföretags runup utlöses av rykten inför ett förvärv (Betton et al., 2014) och anses vara den 

starkaste förklaringen till varför ett målföretag upplever en runup-period (Jarrell & Poulsen, 1989). 

Andra förklarande faktorer kan vara insiderhandel eller investerare som använder offentlig 

information och på så sätt försöker upptäcka vilka företag som kan bli målföretag vid ett förvärv 

(Brigida & Madura, 2012; Dionne et al., 2015). Tidigare studier (se Pound & Zeckhauser, 1990; 

Sanders & Zdanowicz, 1992) visar att upp till 40 % av runup kan förklaras av legal marknadshandel 

där runup beror på förväntningar från marknaden om ett eventuellt förvärv. Tidigare forskning visar 

att målföretags runup påverkar den premie som betalas vid förvärv med ungefär 50 % (Barclay & 

Warner, 1993) respektive 57 % (Schwert, 1996). Detta kan innebära att köpare anpassar sitt bud 

efter hur målföretagets runup har sett ut och därmed betalar höga belopp vid förvärv (Betton et al., 

2014). 

 

2.3.1 Insiderhandel 

När det uppstår systematiska abnormala kursrörelser kan det tolkas som att information har nått 

marknaden innan offentliggörandet av bud där insiderhandel kan anses som en förklaring till detta 

(Aspris, Foley, Frino & Faff, 2014; Keown & Pinkerton, 1981). Ett målföretags runup beror till viss 

del på insiderhandel, det vill säga olaglig handel med värdepapper av personer eller företag som 

agerar på information som ännu inte är offentlig (Meulbroek, 1992). Carlton och Fischel (1983) 

lyfter fram att det finns forskare som anser att insiderhandel skadar handeln på börsen samtidigt 

som andra forskare hävdar att insiderhandeln främjar kapitalmarknaders effektivitet genom att 

förbättra noggrannheten hos ett målföretags aktiepris. På grund av förekomsten av insiderhandel 

justeras aktiepriser väldigt fort vilket minskar incitament för många individer att samla samma 

information (Meulbroek, 1992). Tidigare studier (se Chakravarty & McConnell, 1997; Meulbroek, 

1992) visar att det förekommer ett samband mellan dagar med ökad abnormal avkastning och dagar 

då insiderhandel förekommer. Ett målföretags runup kan inte enbart förklaras av insiderhandel utan 

är i kombination med marknadsförväntning och legala faktorer en gemensam orsak (Borges & 

Gairifo, 2013; Jarrell & Paulsen, 1989). Detta stöds av Agrawal och Nasser (2012) som i sin studie 

visar att insiderhandel avtar dagarna före offentliggörandet av bud.  
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2.3.2 Toehold strategy 

Företag som har mer och bättre information än marknaden, asymmetrisk information, har 

utgångspunkten att göra bra affärer vid förvärv (Cheng, Li & Tong, 2016), vinna budgivningar 

(Betton & Eckbo, 2000; Jennings & Mazzeo, 1993) och betala en mindre förvärvspremie (Betton et 

al., 2008; Dionne et al., 2015; Jarrell & Poulsen, 1989). Toehold strategy innebär att det 

förvärvande bolaget, före ett företagsförvärv, köper en mindre aktiepost i målföretaget (Betton & 

Eckbo, 2000; Strickland et al., 2010). I Sverige motsvarar denna post den anmälningspliktiga 

transaktionsnivån på 5 % vilket innebär att om en förvärvande post överstiger denna nivå är 

köparen skyldig att underrätta finansinspektionen och målföretaget om köpet (Finansinspektionen, 

2017b). Genom att tillämpa strategin kommer det förvärvande företaget köpa färre aktier till en hög 

premie jämfört med andra budgivare. Likaså gäller om budgivaren som tillämpar strategin förlorar, 

där de då kan sälja sina aktier till vinnaren med en premie utöver aktiens marknadspris. (Dionne et 

al., 2015). Eftersom att en sådan strategi inte ger samma payoff som för andra budgivare har 

tidigare studier (se Bulow, Huang & Klemperer, 1999; Ettinger, 2009) kunnat påvisa att beteendet 

mellan budgivare som tillämpar toehold strategy och andra intressenter skiljer sig åt. Om det 

köpande företaget äger aktier sedan tidigare, som har köpts till en lägre premie, resulterar det i att 

företaget då har råd att erbjuda en högre premie på målföretagets aktiekurs eftersom budgivarens 

tidigare ägda aktier i målföretaget gynnas av denna kurspremie (Strickland et al., 2010). Å andra 

sidan kan strategin innebära att målföretagets företagsledning uppfattar agerandet som ett fientligt 

förvärv vilket kan resultera i stora förluster för de köpta aktierna i målföretaget (Strickland et al., 

2010). Kortfattat går det att säga att ett lyckat scenario vid tillämpning av toehold strategy reducerar 

det antal aktier som behöver köpas vid ett förvärv samtidigt som det möjliggör att sälja aktierna till 

en högre premie när en annan köpare vinner budgivningen (Betton et al., 2008). 

 

Toehold har i tidigare studier (se Betton & Eckbo, 2000; Betton et al., 2008; Jarrell & Poulsen, 

1989) ansetts haft en tydlig förklarande roll för variationen av storleken på den premie som betalas 

vid förvärv, där en budgivare som innehar en mindre position i målföretaget sedan tidigare tenderar 

till att driva upp försäljningspriset (Burkart, 1995; Singh, 1998). Trots vikten av toehold som 

förklarande faktor för variationen av storlek på förvärvspremien har denna studie valt att exkludera 

strategin, i enlighet med Chou et al. (2015), på grund av förekomsten av för få observationer i 

undersökt population som tillämpar strategin. Val av exkluderad variabel ligger även i linje med 

tidigare forskning (se Betton et al., 2008) som visar att frekvenser av företag som tillämpar strategin 

endast är 4 % under 2000-talet.  
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2.4 Effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen fick sin genomslagskraft i en studie av Fama, Fisher, Jensen och 

Roll (1969) och innebär att finansmarknaderna är informationseffektiva (Fama, 1970; Harel, Harpaz 

& Francis, 2011) och reflekterar därmed alltid information om aktier och aktiemarknaden effektivt 

(Malkiel, 2003). Utifrån antagandet att det råder en effektiv marknad är det inte möjligt för en 

investerare att överprestera marknaden eftersom aktiepriset återspeglar all tillgänglig information 

(Fama et al., 1969; Shiller, 2003). Hypotesen bygger på att det finns tre olika former som speglar 

hur effektiv en marknad är, vilka har olika konsekvenser för hur en kapitalmarknad fungerar (Harel 

et al., 2011) vilka kan anta följande former: svag, semi-stark och stark (Fama, 1970; 1991). Om 

marknaden är effektiv i svag form innebär det att abnormal avkastning kan erhållas genom att 

använda investeringsstrategier baserat på historiska priser. Är marknaden istället semi-stark i 

effektiv form anpassar sig aktiekurser omedelbart efter all tillgänglig allmän information vilket 

innebär att abnormal avkastning inte kan erhållas genom att agera på sådan information. Den sista 

formen, stark, innebär att aktiepriser återspeglar all information, både privat och allmän, och 

innebär att ingen investerare kan uppnå abnormal avkastning (Fama, 1970; 1991).  

 

Den effektiva marknadshypotesen kan förknippas med idén om att aktiers prisändringar utgör 

slumpmässiga avvikelser från tidigare priser, vilket också kallas för random walk (Malkiel, 2003). 

Logiken bakom random walk innebär att informationsflödet är obehindrat och information 

omedelbart återspeglas i aktiekurserna vilket innebär att abnormal avkastning inte går att uppnå 

genom att agera på offentlig information eftersom marknaden redan anpassat sig (Borges, 2010; 

Malkiel, 2003). Om effektiva marknadshypotesen gäller innebär det att målföretaget inte kommer 

uppvisa någon runup och därmed förekommer inte någon kumulativ abnormal avkastning (Schwert, 

1996). Ett sätt att testa huruvida marknaderna är effektiva är att studera huruvida målföretagets 

aktiekurs uppvisar abnormala kursrörelser genom tillämpning av en eventstudie (Kothari & Warner, 

2007).  

 

2.5 Markup 
Ett målföretags markup definieras som perioden mellan det första budet vid ett förvärv och den 

slutliga betalningen (Schwert, 1996). Den kan beräknas som den kumulativa abnormala 

avkastningen under en given period, oftast från och med första dagen före offentliggörandet till och 

med 126 handelsdagar efteråt eller då målföretaget avnoteras från den handelsplats det är listat på 

(Chou et al., 2015; Schwert, 1996). Målföretagets markup påverkas av inträdande konkurrerande 
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budgivare, revidering av bud, motstånd från målföretagets ledning och beslutets resultat av 

målföretagets aktieägare (Betton et al., 2008; Schwert, 1996).  

 

Det finns två konkurrerande hypoteser om effekten av tidigt läckt information före ett 

offentliggörande av bud, substitutionshypotesen och markup-prissättningshypotesen (Schwert, 

1996).  

 

2.5.1 Substitutionshypotesen 

Målföretags aktiekurs har en tendens att stiga under en period före offentliggörandet av det första 

anbudet (Brigida & Madura, 2012; Chou et al., 2015; Eckbo, 2009; Schwert, 1996). 

Substitutionshypotesen innebär att både budgivare och målföretaget kommer att ignorera rörelser 

hos målföretagets aktiekurs som inträffar före och under förhandlingar av ett förvärv på grund av att 

de tror att det inte finns några andra aktörer på marknaden med värdefull privat information 

(Schwert, 1996). Målföretagets runup beror snarare på budgivarens privata information än att hela 

marknaden har undervärderat målföretaget (Chou et al., 2015). Enligt substitutionshypotesen är 

runup helt enkelt ett substitut för en redan planerad budpremie och kräver inte att budgivaren höjer 

det planerade anbudspriset (Eckbo, 2009). Detta kommer därför att resultera i att markup minskar i 

samma utsträckning som runup ökar. Med andra ord kommer markup minska med en dollar om 

runup ökar med en dollar (Schwert, 1996). Således är runup och markup negativt korrelerade vilket 

innebär att förvärvspremien är oberoende av ett målföretags runup (Chou et al., 2015). 

 

En metod att testa om det finns substitut mellan runup och markup är att betrakta förhållandet 

mellan den premie som betalas av anbudsgivare och målföretagets runup (Schwert, 1996). 

Substitutionshypotesen antar att den totala premie som betalas vid förvärvet är oberoende av 

storleken på runup vilket innebär att det inte förekommer ett samband mellan dessa två. Om 

substitutionshypotesen är sann innebär det också att en ökning av runup ska resultera i en 

minskning av markup av samma storlek. (Chou et al., 2015; Schwert, 1996). Tidigare studier (se 

Chou et al., 2015; Schwert, 1996) har visat att substitutionshypotesen förkastas vilket innebär att 

runup påverkar den premie som betalas vid företagsförvärv. 

 

Hypotesprövning 1  

H1: Storlek på förvärvspremien är beroende av målföretagets runup  
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2.5.2 Markup-prissättningshypotesen 

Markup-prissättningshypotesen speglar ett rationellt beteende hos förvärvande bolag och 

målföretagets aktieägare när de innehar ofullständiga uppgifter gentemot varandra (Mathew, 

Hayward & Hambrick, 1997; Schwert, 1996). Om budgivaren är osäker huruvida målföretagets 

aktiekursrörelse verkligen reflekterar värdefull privat information från andra investerare kan 

målföretagets runup påverka förhandlingarna och leda till att både budgivaren och målföretaget 

reviderar sina värderingar av målföretaget (Schwert, 1996). Om marknaden är effektiv, utifrån 

effektiva marknadshypotesen, innebär det att markup kommer att vara oberoende av runup eftersom 

att målföretagets runup återspeglar goda nyheter om värdet av företaget som en fristående enhet och 

en sådan ökning skulle innebära att budgivaren skulle öka förvärvspremien med en dollar om 

målföretagets runup ökade med en dollar (Betton et al., 2008; Chou et al., 2015; Schwert, 1996). 

Om markup-prissättningshypotesen antas vara sann förekommer det inte ett samband mellan runup 

och markup och de är därmed oberoende (Schwert, 1996). Tidigare forskning visar olika resultat 

gällande markup-prissättningshypotesen där Chou et al. (2015) studie visar ett signifikant samband 

mellan markup och runup men Schwerts (1996) resultat tyder på ett oberoende samband. Studien 

utgår från att målföretagets markup inte kommer att justeras efter dess runup vilket innebär att 

följande hypotes formuleras: 

 

Hypotesprövning 2 

H2: Markup är oberoende av runup 

 

2.6 Faktorer som påverkar förvärvspremien  

Tidigare studier (se Betton et al., 2009; Brigida & Madura, 2012; Cheng et al., 2016; Jory, Ngo & 

Wang, 2016) har försökt att identifiera olika faktorer som påverkar den premie som betalas vid 

förvärv. Kunskap om sådana faktorer är avgörande för att kunna erbjuda ett så rättvist pris som 

möjligt (Dionne et al., 2011). Studiens variabler för förvärvspremien är avgränsade och därmed 

relaterade till egenskaper hos målföretaget.  

 

2.6.1 Målföretagets storlek 

Det finns två framträdande sätt att mäta hur förvärvspremien påverkas av målföretagets storlek 

(Dionne et al., 2015). Det ena sättet är att använda sig av ett direkt mått mot målföretagets storlek, 

där studier har visat på att det har en negativ effekt på premien eftersom att större målföretag är 

förknippade med högre integrationskostnader (Schwert, 2000). Det andra sättet att mäta företagets 

relativa storlek (Gondhalekar, Raymond Sant & Ferris, 2004; Moeller, 2005) är genom att jämföra 

målföretagets och budföretagets marknadsvärde före runup. 
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Tidigare studier (se Gorton, Kahl & Rosen, 2009; Moeller, Schlingemann & Stulz, 2004; Officer, 

2003) visar att det förvärvande bolagets avkastning är negativt korrelerad med dess storlek vilket 

innebär att stora köpare tenderar att uppnå negativ avkastning jämfört med små köpare som tenderar 

att uppleva abnormal avkastning runt offentliggörandet (Yaghoubi, Yaghoubi, Locke & Gibb, 

2016). En förklaring till detta kan vara att det är mer sannolikt att stora företag har mindre 

asymmetrisk information vilket gör det svårare för informerade aktörer att upptäcka information 

som ännu inte är offentlig och därmed inte redan är tillgänglig för marknaden (Brigida & Madura, 

2012; Meulbroek, 1992). Stora företag tenderar att betala för mycket för sina förvärv (Loderer & 

Martin, 1990). Detta eftersom stora anbud generellt sker till en hög premie vilket kan resultera i 

stora förluster för det förvärvande företaget (Loderer & Martin, 1990). Tidigare forskning (se 

Gorton et al., 2009) visar att stora målföretag har ett lägre antal budgivare vilket i sin tur resulterar i 

lägre förvärvspremie (Alexandridis et al., 2013). Studiens utgångspunkt är därmed att 

förvärvspremien är lägre för stora målföretag.  

2.6.2 Gränsöverskridande förvärv 

Att företag väljer att engagera sig i gränsöverskridande förvärv kan exempelvis bero på att de vill 

förbättra sin tillgång till marknaden, uppnå kostnadsfördelar eller förbättra reglerings-, företags- och 

skatteskillnader (Glambosky, Gleason & Murdock, 2015; Sonenshine & Reynolds, 2013). Till 

skillnad från inhemska förvärv får gränsöverskridande köpare även beräkna integrationskostnader 

för att lyckas integrera skillnader för olika organisationskulturer och arbetssätt samt inkludera 

finansiella och politiska kostnader (Datta & Puia, 1995). Förekomsten av kulturella skillnader vid 

gränsöverskridande förvärv leder till hög informationsasymmetri (Lim, Makhija & Shenkar, 2016) 

vilket gör det svårare för köpare att värdera målföretaget (Malhotra & Zhu, 2013). Detta kan i sin 

tur vara en bidragande faktor till att utländska köpare betalar en högre premie jämfört med 

inhemska förvärv (Harris & Ravenscraft, 1991). Tidigare forskning (se Brigida & Madura, 2012) 

visar även att målföretagets runup är korrelerad med gränsöverskridande förvärv där runup ökar om 

köparen är utländsk. 
 

2.6.3 Betalningsmetod 

Om budgivaren befinner sig i en position där de kan använda en relativt hög andel kontanter vid 

betalning av ett förvärv finns det risk att de övervakas noggrant av informerade traders (Brigida & 

Madura, 2012). Eftersom uppbyggnaden av en stor kassa syns offentligt i årsredovisningar 

möjliggör det för traders att förutse ett kommande förvärv (Brigida & Madura, 2012). I en tidigare 

studie (se Harford, 1999) visade resultatet att företag med ett överskott av likvida medel i större 
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utsträckning är benägna att förvärva andra bolag. Om det kontanta förvärvet finansieras genom lån, 

jämfört med internt upparbetade likvida medel, kommer förvärvspremien att vara högre 

(Vladimirov, 2015). Likaså gäller då köparen betalar kontant jämfört med aktier som 

betalningsmetod (Betton et al., 2008; Vladimirov, 2015). Studiens utgångspunkt är att målföretagets 

runup är högre vid förvärv där anbudsgivaren använder en stor andel kontanter vid betalning.  

 

2.6.4 Market-to-book  

Market-to-book-kvoten (M/B) definieras, i enlighet med Cheng et al. (2016) och McNichols, Rajan 

och Reichelstein (2014) som marknadsvärdet av målföretagets egna kapital dividerat med dess 

bokförda värde. Tidigare forskning (se Comment & Schwert, 1995) visar att förvärvspremien 

minskar vid en hög M/B-kvot och att detta kan förklaras av att undervärderade bolag i större 

utsträckning blir måltavlor vid företagsförvärv (Comment & Schwert, 1995; Shleifer & Vishny, 

2003). Framförallt handlar sådana förvärv om situationer där köpande företag finansierar förvärvet 

med egna aktier som är övervärderade på grund av möjligheten att öka aktieägarnas avkastning 

(Shleifer & Vishny, 2003). 

 

Ur ett målföretags perspektiv visar däremot tidigare studier (se Betton et al., 2008) att om M/B-

kvoten är högre än medianvärdet för industrin associeras den med en ökning av förvärvspremien 

med 3 %. Detta beror på ett högt värderat marknadsvärde för målföretag är en indikation på att 

företaget går bra och eventuellt framtida tillväxtmöjligheter gentemot konkurrenter (Dong, 

Hirshleifer, Richardson & Teoh, 2006) vilket i sin tur bör resultera i en högre förvärvspremie 

(Betton et al., 2008).  

 

2.6.5 Skuldsättningsgrad 

Tidigare studier (se Israel, 1991; Raad, 2012; Stulz, 1988) visar på en korrelation mellan 

målföretags skuldsättningsgrad och den premie som köparen betalar vid företagsförvärv. Det 

samband som Israels (1991) studie visar på är att målföretagets kapitalstruktur påverkar om 

budföretaget finansierar förvärvet med egna aktier eller kontant betalning. Det förvärvande 

företaget tenderar till att använda aktier som betalningsmedel när målföretaget har en hög 

skuldsättningsgrad och omvänt tenderar förvärven att finansieras kontant (Israel, 1991). Som 

tidigare nämnts (se kapitel 2.6.3 Betalningsmetod) har andra studier (Betton et al., 2008) kunnat 

påvisa att förvärvspremiens storlek skiljer sig beroende av finansieringsmetod, där kontant 

betalning resulterar i högre förvärvspremie. Raad (2012) styrker sambandet mellan betalningsmetod 

och förvärvspremien men studiens resultat visar också, till skillnad från Israel (1991), att en hög 

skuldsättningsgrad är relaterat till en högre förvärvspremie.  
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Målföretag med hög kvot mellan totala skulder och eget kapital erhåller, i genomsnitt, 13,34 % 

högre förvärvspremie än målföretag med låg skuldsättningsgrad (Raad, 2012). I sin studie visar 

Stulz (1988) att målföretagets ledning använder skulder som ett medel för att utöka sitt inflytande 

och ägande genom att öka skuldsättningen för att återköpa aktier på marknaden. På så sätt kan 

ledningen försvara sig vid ett eventuellt fientligt bud eller pressa upp aktiens pris och därmed tvinga 

det förvärvande företaget att öka premien (Stulz, 1988). Utifrån detta utgår studien från att 

målföretag med hög skuldsättningsgrad kommer erhålla en högre genomsnittlig förvärvspremie. 

 

Hypotesprövning 3 

H3: Runup och förklarande variabler är beroende  
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Denna studie, likt många andra som berör finansiering, tillhör ett positivistiskt paradigm och 

innehar en objektiv ontologi (Lagoarde-Segot, 2015). Detta innebär att studiens utgångspunkt är att 

finansinstitut och finansiella beteenden, såsom risk och avkastning, existerar oberoende av den 

sociala världen. Studien syftar till att identifiera de regelbundenheter och orsaksmekanismer som 

förenar olika enheter i den finansiella sfären, med hjälp av metoder och protokoll som härrör från 

naturvetenskapen i syfte att identifiera universella lagar vilket sker genom statistiska prövningar och 

sambandsundersökningar (Lagoarde-Segot, 2015). 

Utifrån tidigare studier som behandlar runup (se Betton et al., 2014; Borges & Gairifo, 2013; Chou 

et al., 2015; Dionne et al., 2015; Schwert, 1996) har en kvantitativ metod tillämpats för att testa 

statistiska samband vilket också denna studie tillämpar. I denna studie har en deduktiv ansats 

tillämpats vilket innebär att vi härlett hypoteser utifrån redan befintliga teorier för att testa eller 

verifiera en teori snarare än att utveckla den (Creswell, 2014). Detta skapar en möjlighet att studera 

olika effekter av runup inom ramen för samma undersökning.  

Figur 3: Deduktiv ansats (Creswell, 2014 s. 186) 

 
 

3.2 Eventstudie 

För att möjliggöra studiens genomförande har en eventstudie tillämpats. För att genomföra en 

eventstudie och mäta effekten av ett företagsförvärv krävs antagande om att undersökt marknad är 

effektiv och att information kring förvärvet inte är tillgänglig för utomstående investerare före 

offentliggörande av affären (Mulherin & Aziz Simsir, 2015). Grundtanken är att kunna särskilja 

information som påverkar aktiekursen vid förvärvet (Mitchell & Netter, 1994) och därmed 

budpremiens storlek. Det grundläggande syftet med en finansiell eventstudie är att undersöka 

händelser som påverkar avkastningen under en kortare eller längre period, genom att oftast 

formulera noll- och mothypoteser (Corrado, 2011).  

Ett eventfönster består av en bestämd tidshorisont före och efter en händelse (Perepeczo, 2007). 

Dagen för händelsen definieras som referens och utgör i denna studie dagen för offentliggörande av 
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bud (Kothari & Warner, 2007). Tidshorisonten benämns som observationsperiod (Perepeczo, 2007), 

som i denna studie omfattar 42 dagar före offentliggörandet till och med 126 dagar efteråt, eller den 

dagen då målföretaget avlistas från handelsplatsen i enlighet med Schwert (1996). Eventfönstret 

omfattar sammanlagt 169 handelsdagar och anses därför som en kort tidshorisont (Kothari & 

Warner, 2007; Perepeczo, 2007). På grund av studiens analys av kortsiktig tidsperiod har daglig 

kumulativ abnormal avkastning använts till skillnad från en långsiktig tidsperiod där månatlig 

kumulativ abnormal avkastning istället tillämpas (Perepeczo, 2007).  

Figur 4: Tidslinje över händelser vid förvärv (Schwert, 1996, s. 156) 

 

3.3 Datainsamling  

Studien har behandlat finansiell sekundärdata som är inhämtad från databaserna Zephyr och 

Thomson Reuters Eikon. För att kartlägga de antal observationer som undersöks i studien utgick vi i 

första hand utifrån databasen Zephyr. Här kunde vi samla in data om företagsförvärv gällande: 

datum för offentliggörande, målföretag, köpare, nationalitet, betalningsmetod och värdet på affären. 

Vid denna sökning kunde samtlig information från Zephyr inhämtas i ett sammanställt Excel-

dokument där data sedan sorterades i ordning efter datum och där överflödig information 

exkluderades från dokumentet. Med hjälp av Thomson Reuters Eikon kunde vi sedan komplettera 

med information om målföretagets marknadsvärde, bokfört eget kapital och totala skulder. Vi 

hämtade också historiska aktiekursen för valt index och målföretag för den totala 

estimeringsperioden (-242, 126). I databasen Thomson Reuters Eikon används endast värden från 

målföretagets senaste räkenskapsår (Last Fiscal Year) relativt datum för offentliggörande av bud för 

att endast använda värden som inte har påverkats av andra händelser än företagsförvärvet. 

De data som berör studiens kontinuerliga förklarande variabler har bearbetats manuellt genom att 

studera årsrapporter för varje enskilt målföretag. Eftersom dagen för offentliggörande av bud skiljer 

sig mellan samtliga målföretag fick vi även inhämta historiska aktiekurser manuellt för varje 

enskild observation för att lyckas matcha korrekt datum för utvalda index. Utifrån historiska 

aktiekurser kunde vi sortera de två index som används i studien för 242 handelsdagar före till och 

med 126 handelsdagar efter offentliggörande av bud och därefter beräkna ett alfa- och betavärde 

som är representativt för varje enskilt målföretag.  
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Den förklarande variabeln som avgör om ett företagsförvärv ska klassas som gränsöverskridande 

eller inhemskt framgick i Zephyr och är i studien baserad utifrån företagets landskod. Målföretag 

med samma landskod som det förvärvande företaget angavs som ett inhemskt förvärv och om 

landskoden istället skiljer sig åt mellan köpare och målföretag klassas förvärvet som 

gränsöverskridande. Andra variabler som inhämtades från Zephyr är betalningsmetod, där det 

tydligt framgick om förvärvet finansierades kontant, med aktier eller med en kombination av de 

båda betalningsmetoderna. Slutligen kunde information från Zephyr bidra med datum för 

offentliggörandet av bud, som också kontrollerades gentemot databasen Thomson Reuters Eikon. 

De datum som inte överensstämde i båda databaserna uppmärksammades och kontrollerades genom 

att studera målföretags pressmeddelanden som offentliggjorts i samband med händelsen. Ett fåtal 

observationer uppvisade felaktiga datum vilket justerades manuellt så att de stämde överens med 

offentliga pressmeddelanden.  

 

3.3.1 Studiens population och bortfall 

Studiens population utgörs av genomförda publika företagsförvärv av svenska och norska 

målföretag som var listade på Stockholmsbörsen och Oslobörsen under perioden 2007-2016. 

Tidsintervallet grundar sig i tidigare forskning som har utfört en liknande studie (se Díaz et al., 

2009). De kriterier som måste vara uppfyllda för att förvärvet ska ingå i studiens slutgiltiga 

population är att det förvärvande företaget inte fick äga några aktier i målföretaget sedan tidigare 

för att undvika att informationsasymmetri mellan köpare påverkar budgivningen och därmed 

premiens storlek (Dionne et al., 2015). Det förvärvande bolaget ska också efter förvärvet inneha 

100 % av målföretagets aktier. Endast förvärv med en budpremie som överstiger fem miljoner US-

dollar inkluderades i den slutgiltiga populationen och justerades i databasen Zephyr. 

Tabell 1: Egen figur för sökkriterier och population i databasen Zephyr 

Sökkriterier          Sökträffar 
1. Land: Norge (NO), Sverige (SE) (Målföretag)     48 697 
2. Tidsperiod: från 1-jan-2007 till 31-dec-2016 (offentliggörande) 24 180 
3. Procent av ägande innan förvärv: (max: 0 %)     8 850 
    Procent av ägande efter förvärv: (min: 100 %)     

 4. Status: Avslutad - bekräftad       5 939 
5. Värde: (mil USD): min=5       763 
6. Förvärv: Publika         88 
7. Typ: Förvärv, Fusion       77 
8. Aktiemarknad: Nasdaq OMX - Stockholm, Oslo Børs 72 
    Oslo Stock Exchange (Målföretag)         
Totalt:           72 
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Innan data sorterades, kontrollerades att samtliga målföretag var listade på efterfrågad handelsplats, 

det vill säga Stockholms- och Oslobörsen. Här fick vi ytterligare ett bortfall på nio stycken affärer, 

där sju stycken var listade på Aktietorget och två på Oslo Axess Stock Exchange. Dessa nio 

observationer kontrollerades manuellt via handelsplatsens hemsida för att försäkra att dessa var 

registrerade på fel handelsplats i databaserna. Utifrån tidigare nämnda kriterier blev studiens 

ursprungliga population 63 stycken observationer. I det andra steget, där data samlades in gällande 

historiska aktiekurser, betalt pris per aktie vid förvärv, affärens totala värde, målföretagets 

marknadsvärde och skuldsättningsgrad i databasen Thomson Reuters Eikon fick vi ett bortfall på 18 

stycken observationer, varav sju svenska och elva norska förvärv. Studiens slutgiltiga population 

blev således 45 stycken observationer. 

 

3.4 Statistisk beskrivning 

3.4.1 Regressionsanalys 

För att testa runups påverkan på förvärvspremien behövde vi först och främst beräkna målföretagets 

runup utifrån de förklarande variablerna genom tillämpning av en multipel regressionsmodell 

(Wooldridge, 2008) som antog följande form: 

𝑦! = 𝛽! + 𝛽!𝑥!! + 𝛽!𝑥!!+. . .𝛽!𝑥!" + 𝑒! 

𝑦! = beroende variabel,  𝛽! = intercept, 𝛽 = koefficient, 𝑥 = oberoende variabel, 𝑒 = residual, 𝑖 = 

observationsnummer, 𝑘 = antal förklarande variabler 

 

För att skatta koefficienterna (β) i modellen används minsta kvadrat-metoden. Denna metod 

estimerar koefficienterna för variablerna så att den beräknade linjen följer observerad data så nära 

som möjligt. För att se hur väl modellen förklarar insamlad data användes justerad förklaringsgrad 

som tar hänsyn till antalet förklarande variabler. (Stock & Watson, 2015)  

 

3.4.2 Runup 

Ett målföretags runup (pre-bid runup) definieras i denna studie som kumulativ abnormal avkastning 

(CAR) inom perioden som sträcker sig från 42 dagar före det första budet offentliggörs till den sista 

dagen före offentliggörandet (-42, -1) i enlighet med Betton et al. (2014), Chou et al. (2015) och 

Schwert (1996).  

𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! = 𝐴𝑅!"

!!

!!!!"
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3.4.3 Markup 

Markup (post-runup) definieras i enlighet med Chou et al. (2015) och Schwert (1996) som summan 

av målföretagets abnormala avkastning under perioden mellan det första offentliga budet och 126 

handelsdagar eller datum för målföretagets avnotering från handelsplats, beroende på vilket som 

kommer först (0, 126). 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! = 𝐴𝑅!"

(!"#,!"#$%&'(#))

!!!

 

 

3.4.4 Förvärvspremie 

Vi definierar den totala förvärvspremien som summan av runup och markup för målföretaget, i 

likhet med Chou et al. (2015) och Schwerts (1996) studier. För beräkning av den premie som 

betalas vid ett företagsförvärv används därmed följande beräkning:   

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒! =  𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! +  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! 

 

3.4.5 Marknadsmodellen 

För att beräkna den abnormala avkastningen och därmed målföretagets runup krävs först en 

beräkning av den förväntade avkastningen för varje enskilt målföretag. Det finns olika modeller att 

tillämpa vid beräkning av förväntad avkastning (Kothari & Warner, 2007; Perepeczo, 2007; 

Sudarsanam, 2010) där framförallt valet stod mellan marknadsmodellen eller den justerade 

marknadsmodellen på grund av att studien bygger på insamlad daglig data (Brown & Warner, 

1985). På grund av att modellerna ger liknande utfall (Brown & Warner, 1985) har studien tillämpat 

marknadsmodellen för beräkning av den förväntade normala avkastningen. 

Genom tillämpning av marknadsmodellen, som är den modell som oftast använts i samband med 

eventstudier (Brown & Warner, 1985; Chou et al., 2015), har vi beräknat den förväntade 

avkastningen för studiens målföretag (Cable & Holland, 2000). I studien användes 

marknadsmodellen för beräkning av förväntad avkastning 42 dagar före offentliggörandet fram till 

och med att målföretaget avnoteras från handelsplatsen.  

𝐸 𝑅!" = 𝛼! + 𝛽!𝑅!" + 𝑒!" 

𝐸 𝑅!" = Förväntad avkastning för målföretag i under dag t 

𝛼! = Genomsnittligt värde för den del av avkastningen som inte förklaras av marknaden 
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𝛽! = Förhållandet mellan aktie i och marknaden 

𝑅!" = Avkastning för marknadsindex (OMXSPI/OSEAX) under perioden t 

𝐸 𝑒!" = Residual, förväntas anta värdet noll (Judge, Hill, Griffiths Lütkepohl & Lee, 1988) 

 

För att räkna ut förväntad avkastning krävdes en beräkning av α och β genom minsta-

kvadratmetoden (Wooldridge, 2008) av målföretagets avkastning och marknadsindex över en 

bestämd tidsperiod (Brown & Warner, 1985; Corrado, 2011). Förväntad avkastning beräknades 

genom en regressionsanalys i dataprogrammet Microsoft Excel. För beräkning av avkastning för 

marknadsindex användes ett värdeviktat index (Nasdaq, 2017; Oslo Børs, 2017) för att få en mer 

rättvis förväntad avkastning (Brown & Warner, 1980; 1985) utifrån perioden (-242, -43). Vald 

tidsperiod användes för att exkludera närliggande händelser som har effekt på målföretagets 

aktiekurs (Chou et al., 2015). Samtliga beräkningar är nödvändiga för att gå vidare och beräkna 

runup-periodens (-42, -1) abnormala avkastning 𝐴𝑅!" (Chou et al., 2015; Schwert, 1996).  

 

3.4.6 Abnormal avkastning (AR) 

Efter beräkning av förväntad normal avkastning för målföretaget beräknades den abnormala 

avkastningen. Detta är skillnaden mellan den faktiska avkastningen hos företaget och den 

förväntade normala avkastningen (Perepeczo, 2007; Sudarsanam, 2010). För att möjliggöra 

beräkningen av ett målföretags kumulativa abnormala avkastning beräknas först och främst 

abnormal avkastning enligt nedanstående formel: 

𝐴𝑅!" = 𝑅!" − 𝐸(𝑅!") 

𝐴𝑅!" = Abnormal avkastning hos företag i under perioden t 

𝑅!" = Verklig avkastning hos företag i under perioden t 

𝐸(𝑅!") = Förväntade normala avkastningen hos företag i under perioden t 

 

3.4.7 Kumulativ abnormal avkastning 

För att studera effekten av ett förvärvs påverkan beräknas i denna studie den kumulativa abnormala 

avkastningen genom att beräkna abnormal avkastning över valt eventfönster (Basdas & Oran, 2014; 

Brown & Warner, 1985; Cable & Holland, 2000).  

𝐶𝐴𝑅!" = 𝐴𝑅!!

!

!
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𝐶𝐴𝑅!" = Kumulativ abnormal avkastning hos företag i för perioden T 

𝑇 = Observationsperiod, tidsintervall mätt i antal handelsdagar på börsen 

 

3.5 Regressionsdiagnostik 
För att formulera en regressionsmodell finns det fem bakomliggande antaganden som behöver vara 

uppfyllda för att kunna tillämpa minsta-kvadratmetoden (Körner & Wahlgren, 2015; Lantz, 2013). 

• Linjärt samband mellan variablerna X och Y. 

• Variabler mäts i intervall- eller kvotskala. 

• ε är en normalfördelad slumpvariabel med medelvärdet 0. 

• ε har en varians som är konstant för olika X-värden 

• Det råder oberoende mellan alla ε-värden  
 

3.5.1 Hantering av heteroskedasticitet 

För att antaganden kring minsta kvadrat-metoden ska vara uppfyllda krävs homoskedasticitet, det 

vill säga en jämn spridning mellan residualerna för samtliga oberoende variabler (Westerlund, 

2005). För att uppfylla detta antagande om att slumptermen epsilon har samma varians för alla 

observationer var det första steget att logaritmera den kontinuerliga variabeln storlek för att uppfylla 

kravet om normalfördelning (se bilaga 1 & 2) och därmed reducera eventuell heteroskedasticitet 

(Norušis, 2008). Genom att presentera figurer för ett spridningsdiagram, histogram och en 

sannolikhetskurva kunde vi analysera huruvida undersökt population uppfyllde efterfrågat krav för 

homoskedasticitet (Norušis, 2008). Genom att skapa en boxplot (se bilaga 3) för samtliga variabler 

fann vi två extremvärden som enligt Westerlund (2009) bidrar till närvaron av heteroskedasticitet 

och kan leda till missvisande skattningar. Dessa extremvärden kontrollerades för att sedan 

exkluderas från den enkla- och multipla regressionsanalysen. Utifrån logaritmering och exkludering 

av extremvärden kan antagandet om homoskedasticitet anses vara uppfyllt. 

 

3.5.2 Multikollinearitet 

Om det förekommer en hög korrelation mellan två eller fler oberoende variabler uppstår 

multikollinearitet (Wooldridge, 2013). När multikollinearitet förekommer förklarar Lantz (2013) att 

en multipel regression inte behöver vara signifikant trots att varje enskild variabel är signifikant i 

sig. Detta innebär att det inte alltid är nödvändigt att utöka modellen med fler förklarande variabler 

eftersom de kan förklara samma sak och därmed bidra till större metodfel och osäkrare skattningar 

(Körner & Wahlgren, 2015). Med andra ord får vi en sämre modell om vi har flera variabler med 

hög korrelation (Körner & Wahlgren, 2015; Lantz, 2013). I denna studie undersöktes förekomsten 
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av multikollinearitet genom att först studera korrelationen mellan variablerna (se bilaga 5) där 

undersökta värden uppvisade en korrelation under 0,7 och därmed uppfyllde studiens krav i enlighet 

med Pallant (2016). Sedan genomfördes en kollinearitetsdiagnos i SPSS, där uppvisade 

toleransvärden mindre än 0,1 innebär att multikollinearitet kan vara ett problem (Norušis, 2008). 

Testet visade inte några tecken på problem med multikollinearitet eftersom det lägsta toleransvärdet 

för studiens variabler var 0,504 och därmed ett accepterat värde. 

 

3.5.3 Exkluderade variabler 

Målet med en regressionsmodell är att bygga en så pass enkel modell som möjligt samtidigt som 

den förklarar bra (Norušis, 2008). Eftersom studien testar förklarande variabler för runup utifrån 

tidigare forsknings förklarande variabler för förvärvspremien kan variabler exkluderas som inte 

tillför modellen ytterligare värde. Studien tillämpar stegvis regression vilket innebär att den variabel 

som tillför minst, högst signifikans, exkluderas från regressionen till dess att modellen i sig blir 

signifikant (Norušis, 2008). Utifrån denna metod (se bilaga 6) exkluderas följande variabler: 

 

Steg 1. Market-to-book (M/B) = Målföretagets marknadsvärde i relation till eget kapital. Samtliga 

värden är hämtade utifrån det senaste räkenskapsåret i relation till offentliggörandet av förvärvet. 

 

Steg 2. Mix = Dummyvariabler som antar värde 1 för variablerna om de kan appliceras i formeln. 

Betalning av ett förvärv kan ske i tre olika former: aktiebetalning, kontant betalning eller en 

kombination av dessa två. Betalar köparen med både aktier och kontanter antar variabeln Mix värdet 

1, annars 0.  

 

Steg 3. Skuldsättningsgrad = Målföretagets totala skulder vid senaste räkenskapsår, i relation till 

datum för offentliggörande, dividerat med eget kapital.   

 

Steg 4. Gränsöverskridande = Dummyvariabler som antar värde 1 för variablerna om de kan 

appliceras i formeln. Vid gränsöverskridande förvärv, det vill säga utländsk köpare, antar variabeln 

värdet 1. Vid inhemska förvärv antar variabeln istället värdet 0.  

 

3.6 Statistiska tester 

 

3.6.1 Samband mellan premie och runup 

Det enklaste sättet att testa om det finns substitut mellan runup och markup är att betrakta 

förhållandet mellan den premie som betalas av anbudsgivare och runup (Schwert, 1996). 
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𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒! =  𝛼! +  𝛽!𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝!  
  

Substitutionshypotesen antar att den totala premie som betalas vid förvärvet är oberoende av 

målföretagets runup vilket innebär att betakoefficienten ska vara lika med noll (β = 0). Enligt 

markup-prissättningshypotesen innebär det att lutningskoefficienten kommer att vara lika med ett (β 

= 1). Ett beräknat värde på betakoefficienten mellan noll och ett (0 < β < 1) innebär en partiell 

substitution, det vill säga en ökning av målföretagets runup innebär en ökning av förvärvspremien 

men endast med en bråkdel (Schwert, 1996), där betakoefficienten representerar bråkdelen av 

ökningen. 

3.6.2 Samband mellan markup och runup 

Det går också att testa sambandet mellan markup och runup genom en regression av markup på 

runup (Chou et al., 2015; Schwert, 1996). 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! =  𝛼! + 𝛽!𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! 

  

Om substitutionshypotesen är sann innebär det att betakoefficienten i regressionen mellan markup 

och runup är lika med minus ett (β = -1) eftersom en ökning av runup ska resultera i en minskning 

av markup av samma storlek (Schwert, 1996). Om markup-prissättningshypotesen istället gäller är 

markup oberoende av runup vilket innebär att betakoefficienten är lika med noll (β = 0) (Schwert, 

1996). 
 

3.6.3 Multipel regressionsanalys 

Studiens definition av förvärvspremie möjliggör att tidigare forsknings förklaringsvariabler för 

förvärvspremien kan testas mot den del av förvärvspremien som omfattar perioden före 

offentliggörandet. För att testa om premien är oberoende av målföretagets runup där också 

förklarande variabler är inkluderade används nedanstående multipla regressionsanalys. 

 

𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝 =  𝛼 + 𝛽𝟏𝐿𝑁(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)+ 𝛽!𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

LN(Storlek) = Målföretagets marknadsvärde vid senaste räkenskapsåret i relation till 

offentliggörandet av förvärvet. Variabeln är logaritmerad för att uppfylla kravet för 

normalfördelning (Betton et al., 2014; Brigida & Madura, 2012; Chou et al., 2015; De Veaux, 

Velleman & Bock, 2016; Wooldridge, 2013). 
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Kontant = Dummyvariabler som antar värde 1 för variablerna om de kan appliceras i formeln. Om 

förvärvet sker via kontant betalning antar variabeln Kontant värdet 1 och sker förvärvet istället 

genom betalning med aktier antar variabeln värdet 0.  

 

3.6.4 Hypotesprövning för enkel regression 

För att testa substitutionshypotesen, och därmed ett oberoende samband mellan förvärvspremie och 

runup kommer följande hypotes formuleras: 

 

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒! =  𝛼! +  𝛽!𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝!  

H!: β𝟏 = 0 

H!: β𝟏 ≠ 0 

 

Enligt markup-prissättningshypotesen förekommer det inte ett samband mellan markup och runup. 

Detta innebär att noll- och mothypotesen kommer att formuleras enligt följande:  

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! =  𝛼 + 𝛽!𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! 

H!: β𝟏 = 0 

H!: β𝟏 ≠ 0 

 

3.6.5 Hypotesprövning för multipel regression 

Regressionen mellan runup och tidigare forsknings förklarande variabler för förvärvspremien 

testades också i en multipel regressionsanalys för att se om ett oberoende samband förekommer. 

Utifrån förvärvspremiens förklarande variabler som lyfts fram i tidigare forskning formulerades 

även hypoteser för att testa sambandet mellan dessa förklarande variabler och runup, eftersom 

runup i sig utgör en stor del av förvärvspremien. 

 

𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! =  𝛼 + 𝛽𝟏𝐿𝑁(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)+ 𝛽!𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 

H!: β! = 0 

H!: β𝐣 ≠ 0 

3.7 Kvalitetskriterier 

3.7.1 Reliabilitet och replikerbarhet 

Stabiliteten i studiens mätningar kan anses vara hög då den slutliga populationen noggrant har 

kontrollerats genom att processen för insamling av data har utförts vid mer än ett tillfälle. Den 

information som saknades i databasen Thomson Reuters Eikon har kompletterats med information 
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från Zephyr (se kapitel 3.3 Datainsamling) vilket ökar möjligheten till att återupprepa resultatet 

(Eliasson, 2006; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). För samtliga mått som används i studien har 

vi genomfört ett test-retest, som säkerställer att korrelationen mellan första och andra mätningen 

påvisar ett högt samband (Bryman & Bell, 2013). Utöver att vi noggrant har kontrollerat samtliga 

mått har de beräkningar som berört förvärvspremie, runup och markup utgått ifrån dagliga 

aktiekurser, vilket anses öka studiens tillförlitlighet (Kothari & Warner, 2007; MacKinlay, 1997). 

För att studiens resultat ska vara oberoende av vem som utför testet är reliabiliteten viktig (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2014). Därför har samtliga modeller som används i studien tillämpats i 

tidigare forskning (Kothari & Warner, 2007; Schwert, 1996) och varje observation har bearbetats 

enskilt för att få fram tillförlitliga och lika värden för varje oberoende test som genomförts. 

 

3.7.2 Validitet 

Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop eller inte och att studiens metod korrekt mäter det som studien är tänkt att undersöka (Ryan, 

Scapens & Theobald, 2002). Kriteriet validitet kan delas in i yttre och inre validitet (Bryman & 

Bell, 2013). Den interna validiteten bestäms av hur mycket kontroll som har uppnåtts i studien, det 

vill säga ju större kontroll som uppnås desto högre är den interna validiteten (Ryan et al., 2002). När 

en studie beskrivs inneha en hög intern validitet menas detta att förändringarna i den beroende 

variabeln huvudsakligen har uppnåtts av de oberoende variabla förändringarna och inte av andra 

störande faktorer (Ryan et al., 2002) eller av studiens tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013). 

Brister i datainsamling av variabler kan leda till studier med låg validitet (Ryan et al., 2002). Den 

interna validiteten hanterades genom att all insamlad data har kontrollerats ett flertal gånger samt i 

två olika databaser för att eliminera felaktig registrerad data. Detta genomförs för att kontrollera 

yttre faktorer och säkerställa att både beroende och oberoende variabler är så korrekta som möjligt 

och inte är missvisande och därmed påverkar studiens resultat och slutsats (Ryan et al., 2002). 

Genom att bygga upp en tillräckligt stabil och kontrollerad forskningsdesign ökar möjligheterna att 

lyckas dra en valid slutsats (Ryan et al., 2002) vilket studien behandlar genom att förankra sig i 

tidigare forskningsmetoder (se Brown & Warner, 1985; Chou et al., 2014; Kothari & Warner, 2007; 

Schwert, 1996).  

 

Utsträckningen till vilken resultaten av en studie kan generaliseras kallas extern validitet och utan 

generalisering är en prediktering inte möjlig (Ryan et al., 2002). Ett problem som kan uppstå med 

extern validitet är just att generaliseringen är problematisk om studiens resultat inte går att 

generalisera till andra situationer (Ryan et al., 2002). I och med att studien endast undersöker 

svenska och norska marknaden utifrån 45 observationer kan, trots ett mindre bortfall, studien anses 
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ha hög extern validitet eftersom slutsatser endast berör målföretag som är listade på dessa 

marknader och generaliserar inte mot andra situationer eller marknader där förutsättningarna är 

annorlunda.  

 

3.8 Metodkritik 

I studien inhämtades den grundläggande informationen från två databaser, vilket kan innebära 

problematiska utmaningar för datainsamlingen på grund av strukturskillnader som finns mellan 

olika informationskällor (Katselas, Sidhu, Yu & Smith, 2016). Problematiken framkom tydligt då vi 

kontrollerade dagen för offentliggörande av bud och kunde konstatera ett flertal avvikelser mellan 

databaserna Zephyr och Thomson Reuters Eikon, där ett fåtal dagar skiljde sig åt. För dessa 

observationer kunde vi med hjälp av andra sekundärdata, bland annat offentliga pressmeddelanden 

från målföretag, bestämma den sanna dagen för offentliggörande av bud. Trots att det var 

nödvändigt för att inhämta tillräcklig information är vi utifrån den uppmärksammade avvikelsen 

själva kritiska till att studiens datainsamling skett i två skilda databaser.  

 

De historiska aktiekurserna som inhämtades i Thomson Reuters Eikon skulle vara reglerade efter 

annan aktiekurspåverkande information, men justerades också manuellt efter att ha observerat ett 

fåtal handelsdagar med extrem aktiekursuppgång som enskilt kan påverka den genomsnittliga 

abnormala avkastningen som då blir missvisande. Samtliga handelsdagar med avvikande upp- och 

nedgångar, där extrema värden observerades, valde vi att exkludera från beräkningen för den 

abnormala avkastningen. Dessa åtgärder kan enligt Bryman och Bell (2013) anses försämra 

möjligheterna till att replikera studien, men genomfördes för att få mer precisa och tillförlitliga 

mätvärden utifrån studiens syfte.  

 

För de historiska aktiekurserna fanns det genomgående bortfall i antal handelsdagar, som 

framförallt omfattade norska målföretag. På grund av studiens begränsade population kunde vi inte 

likt Schwerts (1996) studie exkludera dessa observationer. Istället användes den befintliga 

informationen som framgick i Thomson Reuters Eikon för att sedan exkludera handelsdagar från 

det värdeviktade index så att det samstämde vid beräkning av marknadsmodellen. Detta resulterade 

i att ett fåtal observationer kan avvika från kriterierna jämfört med tidigare forskning (Schwert, 

1996; Chou et al., 2015) när vi beräknade den abnormala avkastningen. Det kan dock anses utgöra 

marginella skillnader som inte påverkar studiens resultat. 
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4. Resultat 
 

4.1 Beskrivande statistik 

 

4.1.1 Kumulativ Genomsnittlig Abnormal Avkastning 

Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för undersökt population var 36,03 %, där 

norska målföretag totalt uppvisade 30,15 % och svenska målföretag 36,58 % för samma period. I 

figur 5 visas dock endast 30,41 % kumulativ genomsnittligt abnormal avkastning för svenska 

målföretag på grund av skillnader i dagar mellan budets offentliggörande och avlistning mellan 

handelsplatserna. På grund av att endast ett fåtal observationer uppvisade en längre markup än 113 

dagar valdes dessa att exkluderas visuellt eftersom diagrammet kan uppfattas som missvisande om 

dessa observationer inkluderats.  

 

Figur 5: Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

 
 

Ökningen av den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen som berörde runup-perioden 

(se figur 5) inleds dag -42 till och med dag -1. Runup för den totala populationen inleddes med 

positiv avkastning och dagen innan offentliggörande (-1) hade den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen ökat till 4,25 %. Under dagen för offentliggörandet ökade den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen till 23,56 % på grund av den premie som erbjöds av det 

förvärvande företaget.  
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4.1.2 Förvärvspremie 

Förvärvspremien för svenska och norska målföretag (se figur 6 och tabell 2) på Stockholms- och 

Oslobörsen var i genomsnitt 31,54 % med ett medianvärde på 28,31 %. Det var stor skillnad mellan 

högsta och lägsta förvärvspremien som uppgick till 108,71 % respektive -42,88 %. Medelvärdet för 

respektive handelsplats uppgick till 31,48 % för svenska målföretag på Stockholmsbörsen och 

31,64 % för norska målföretag på Oslobörsen. Variationer var också större för norska målföretag 

där variationsbredden uppgick till 151,59 procentenheter jämfört med svenska målföretag som 

uppvisade en variationsbredd på 89,15 procentenheter. 

 

Figur 6: Boxplot över förvärvspremie för målföretag på Stockholms- och Oslobörsen.  

 
 

4.1.3. Runup & Markup 

Studien bygger till stor del på att beräkna runup och markup för populationen. Medelvärdet för 

runup och markup för undersökt population uppgick till 4,25 % respektive 27,28 % där 

populationen uppvisade ett medianvärde på 2,53 % för runup och 25,17 % för markup. Här visade 

populationen också på stor variation där variationsbredden uppgick till 118,37 procentenheter för 

runup och 163,41 procentenheter för markup. Det fanns också en tydlig skillnad vad det gäller 
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runup för utländska och inhemska köpare. Populationens genomsnittliga runup var negativ (-0,13 

%) om köparen var utländsk och positiv (7,08 %) om förvärvet istället var inhemskt. 

 

Tabell 2: Beskrivande statistik för Runup, Markup och Förvärvspremie 

Förvärvspremie𝒊 = 𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! +𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! ,𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! = 𝐴𝑅!(!!",!!),𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! =  𝐴𝑅!(!,!"#)  

 

4.2 Enkel regressionsanalys 
För den enkla regressionsmodellen med förvärvspremie som beroende variabel testades den totala 

variationen i förvärvspremien mot den oberoende variabeln runup. Modellen har en förklaringsgrad 

på 22,2 % och en justerad förklaringsgrad på 20,3 % (se tabell 3). Formeln som användes för att 

beräkna den enkla regressionen, och testa om det finns något substitut mellan runup och markup, 

ser ut enligt följande:  

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒! =  𝛼! +  𝛽!  𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝!  

 

Resultatet (se tabell 3) visade ett t-värde på 3,423 vilket innebär ett lågt p-värde (0,001). Konstanten 

i regressionen var 0,256 och koefficienten för runup var 0,879, vilket gav den enkla regressionen 

följande utseende:  

 

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒! = 0,256+ 0,879𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! 

 

Tabell 3: Enkel regressionsanalys  

  Substitutionshypotesen Markup-prissättningshypotesen 
Beroende variabel Förvärvspremie Markup 
Oberoende variabel Runup Runup 
Intercept 0,256 0,256 
Koefficient    0,879**  -0,121 
Standardavvikelse 0,257 0,257 
      
Förklaringsgrad 0,222 0,005 
Justerad förklaringsgrad 0,203 -0,019 
T-värde 3,423 -0,47 
P-värde 0,001 0,641 
*p < 0.05  **p < 0.01. Oberoende och beroende variabler för substitutionshypotesen och markup-prissättningshypotesen. 

Substitutionshypotesen visar regressionen med Förvärvspremie som beroende variabel och Runup som oberoende variabel. 

Markup-prissättningshypotesen visar regressionen med Markup som beroende variabel och Runup som oberoende variabel. 

 

% Medel Median Min Max 
Förvärvspremie 31,54 28,31 -42,88 108,71 
Runup 4,25 2,53 -34,80 83,57 
Markup 27,28 25,17 -44,65 118,76 
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Regressionen för att testa om det fanns substitution mellan markup och runup såg ut enligt följande: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! =  𝛼 + 𝛽!𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! 

 

Resultatet (se tabell 3) visade att koefficienten för variabeln runup gav ett värde på -0,121, en 

konstant på 0,256 och en förklaringsgrad på 0,5 %. Utifrån resultatet i regressionsanalysen såg den 

enkla regressionen för sambandet mellan markup och runup ut enligt följande:   

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝! = 0,256− 0,121𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝! 

 

4.3 Beskrivande statistik för förklarande variabler  

 
4.3.1 Storlek, Market-to-book och Skuldsättningsgrad 
Storlek för bolagen i studiens population hade ett medelvärde på 4 246,21 miljoner svenska kronor 

för svenska målföretag och 4 132,14 miljoner norska kronor för norska målföretag. Svenska 

målföretag visade en större variation där det minsta bolaget hade ett marknadsvärde på ungefär 78 

miljoner svenska kronor och det högst värderade bolaget 57 miljarder svenska kronor. Medelvärdet 

för market-to-book och skuldsättningsgrad hade en kvot på 5,15 respektive 1,76. För den 

förklarande variabeln skuldsättningsgrad fanns den minsta avvikelsen mellan median- och 

medelvärde, där medianvärdet uppgick till 1,25 för skuldsättningsgrad och 2,50 för market-to-book.  

 

Tabell 4: Beskrivande statistik Market-to-book och skuldsättningsgrad 

  Medel Median Min Max 
Market-to-book 5,15 2,50 0,22 39,11 
Skuldsättningsgrad 1,76 1,25 0,16 12,34 
Storlek (MSEK) 4 246,21 1 267,38 77,89 57 012,91 
Storlek (MNOK) 4 131,14 1 329,83 121,7 20 455,63 
          

 

4.3.2 Betalningsmetod och Gränsöverskridande förvärv 

En av de förklarande variablerna var betalningsmetod där det förvärvande företaget kunde betala 

förvärvet med antingen kontant betalning, med aktier eller genom att kombinera dessa två (mix). 

Totalt finansierades 73,33 % av förvärven genom kontant betalning och 13,33 % av förvärven 

finansierades med aktier eller med en kombination. Av de totalt 45 förvärven som studien 

observerat genomfördes 37,78  % med utländska köpare, där 76,47 % utav de gränsöverskridande 

förvärven skedde genom kontant betalning. Förvärvspremien skiljde sig marginellt mellan 
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inhemska och utländska köpare där betald förvärvspremie för inhemska förvärv var 32,26 % 

respektive 29,92 % för gränsöverskridande. Förvärvspremien skiljde sig åt beroende på vilken 

betalningsmetod som användes. Om förvärvet finansierades med kontant betalning var 

genomsnittlig förvärvspremie 36,15 % jämfört med aktier som endast gav en genomsnittlig premie 

på 12,01 %. Finansierade istället köparen förvärvet genom en kombinerad betalningsmetod var 

genomsnittlig förvärvspremie 26,17 %.  

 

Tabell 5: Beskrivande statistik för Betalningsmetod och Gränsöverskridande förvärv 

  Antal Andel (%) Förvärvspremie (%) 
Kontant 33 73,33 36,15 
Aktier 6 13,33 12,01 
Mix 6 13,33 26,17 
Gränsöverskridande 17 37,78 29,92 
Inhemska 28 62,22 32,26 

 

4.4 Multipel regressionsanalys 
Den modell som används för studiens multipla regressionsanalys ser ut enligt följande: 
 

𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝𝒊 =  𝛼 + 𝛽𝟏𝐿𝑁(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)+ 𝛽!𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

Tabell 6: Multipel regressionsanalys 

  Multipel modell 
Beroende variabel Runup 
Intercept  0,263 
Oberoende variabel 

 LN(Storlek) -0,044* (0,018) 
Kontant 0,132* (0,064) 
Förklaringsgrad 0,169 
Justerad förklaringsgrad 0,129 
F-värde 4,27 
P-värde 0,021 
*p < 0.05  **p < 0.01. Koefficient (Standardavvikelse).  Oberoende och beroende  

variabler för multipel regression. Modellen visar den multipla regressionen med Runup  

som beroende variabel och LN(Storlek) och Kontant som oberoende variabler. 
 

Utifrån studiens multipla regressionsanalys skattades koefficienter (se tabell 6). Utifrån dessa 

skattade koefficienter fick studiens multipla regression följande utseende:  

 

𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝𝒊 =  0,263− 0,044𝐿𝑁(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)+ 0,132𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 
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5. Analys 

 

5.1 Runup 

Tidigare forskning (se Schwert, 1996) visar att målföretags runup startar 42 dagar före 

offentliggörande av bud vid företagsförvärv. Studiens resultat (se figur 7) visar att det förekommer 

en skillnad i runup mellan norska och svenska målföretag där norska bolag visar en stark positiv 

uppåtgående trend under perioden (-30, -16) till skillnad från svenska bolag som visar en mer stabil 

uppåtgående trend under hela runup-perioden (-42, -1). Norska bolag visar också en större variation 

för dagarna (-36, -6) relativt svenska bolag. Detta beror framförallt på att två norska målföretag 

upplevde betydande nedgångar av aktiekurser som påverkade den norska kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen i större utsträckning än total runup på grund av få norska observationer i 

studiens population. Populationen uppvisar en genomsnittlig runup på 1 % under perioden (-42, -

28) vilket gör att sådan abnormal avkastning lika väl skulle kunna bero på slumpmässiga avvikelser. 

Detta innebär att populationen i studien inte uppvisar en tillräckligt tydlig kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning under givna dagar för att kunna exkludera teorin om random walk (Malkiel, 

2003). Därmed visar studien, i likhet med Chou et al. (2015), att runup-perioden startar ungefär 28 

dagar före offentliggörande av bud vid företagsförvärv av svenska och norska målföretag som är 

listade på Stockholms- och Oslobörsen. 

 

Figur 7: Runup, 42 dagar före till och med dagen före offentliggörande (-42, -1)  
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Studiens resultat visar genomsnittlig runup på 4,25 % till skillnad från tidigare studiers resultat som 

visat 8,47 % (Betton et al., 2009), 8,89 % (Chou et al., 2015), 9,69 % (Brigida, Madura & Viale, 

2014), 10,3 % (Brigida & Madura, 2012) och 14,30 % (Schwert, 1996) för genomförda 

företagsförvärv med lika stor runup-period. Studiens population har ett lägre genomsnittligt 

marknadsvärde än tidigare studier vilket enligt tidigare forskning (se Brigida & Madura, 2012; 

Meulbroek, 1992) innebär högre asymmetrisk information och läckage av insiderinformation och 

därmed högre runup. Studiens resultat ska enligt tidigare forskning innebära att observerade företag 

uppvisar större runup på grund av dess populations låga bolagsvärde (Chou et al., 2015), vilket inte 

är fallet. Ett sådant resultat skulle kunna förklaras av att svenska och norska marknaden uppvisar 

mindre asymmetrisk information vilket bidrar till lägre runup trots mindre storlek på målföretag.  

 

Studien visar att runup representerar 13,47 % av den totala förvärvspremien som betalas vid 

företagsförvärv. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier där runup representerar 50 % (Barclaw 

& Warner, 1993), 57 % (Schwert, 1996) och 36 % (Chou et al., 2015) av förvärvspremien. Att 

studiens runup utgör en mindre del av förvärvspremien beror framförallt på att runup är lägre och 

förvärvspremie högre jämfört med vad tidigare studier visat. Tidigare studier som definierat 

förvärvspremie på samma sätt som vi gör, summan av runup och markup, visar en förvärvspremie 

på 30,1 % (Schwert, 1996) och 17,6 % (Chou et al., 2015).  

Abnormala kursrörelser före offentliggörande av bud vid företagsförvärv kan tolkas som att 

offentlig information nått marknaden och att aktieägare agerar på insiderinformation som i sin tur 

kan ses som en förklaring till runup (Aspris et al., 2014; Keown & Pinkerton, 1981; Meulbroek, 

1992). Det går inte endast att förklara studiens runup som att den beror på insiderhandel utan det 

finns ett antal legala faktorer som kan påverka abnormal kursrörelse (Borges & Gairifo, 2013; 

Jarrell & Paulsen, 1989). Trots tidigare studiers resultat (se Chakravarty & McConnell, 1997; 

Meulbroek, 1992) om förekomsten av insiderhandel under dagar med abnormal avkastning är 

studiens syfte inte att behandla illegal handel vilket gör att någon djupare analys inte kommer att 

förekomma. Studiens resultat stöder inte Agrawal och Nassers (2012) resultat om att insiderhandel 

uppvisar mindre abnormal avkastning dagar före offentliggörande (se figur 7) eftersom en 

kontinuerlig positiv uppgång av kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning är tydlig från och 

med sex dagar före till och med dagen före offentliggörande av bud. 
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5.2 Markup 

Tidigare forskning (se Schwert, 1996) visar att markup uppgår till 15,2 % för genomförda 

företagsförvärv och 18,2 % vid förvärv där det förekommer budgivning mellan intressenter. Till 

skillnad från Schwerts (1996) studie visar resultatet av denna studie en högre genomsnittlig markup 

på 27,28 %. Avvikelsen går framförallt att hänföra till dagen för offentliggörande där markup ökar 

med 23,56 procentenheter vilket beror på låg genomsnittlig runup i kombination med hög 

genomsnittlig förvärvspremie. Det finns en tydlig reaktion i markup (se figur 8) när uppgifterna om 

erbjudande offentliggörs, och därmed blir tillgänglig för allmänheten, vilket indikerar på en 

informationseffektiv marknad (Harel et al., 2011). När dagen för offentliggörande exkluderas är 

genomsnittlig markup 3,68 %, vilket är i likhet med tidigare forskning (se Chou et al., 2015) där 

resultatet visar en genomsnittlig markup mellan 0,44 - 2,5 %, beräknat utifrån dagen före 

offentliggörandet fram till och med att målföretaget avlistas från handelsplatsen.   

Figur 8: Markup, dagen vid offentliggörandet till och med dagen vid avlistning (0, 126) 

 

Perioden efter offentliggörande av bud som präglas av förändring i kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning för svenska målföretag har en räckvidd från dagen för offentliggörande av bud 

till och med 126 handelsdagar efteråt. Då antalet observationer endast motsvarar två svenska 

målföretag har perioden exkluderats i figur 8 och det som går att avläsa är dagen vid 

offentliggörande till och med 113 handelsdagar efter offentliggörande av bud. Utifrån studiens 

observationer avlistas norska målföretag i genomsnitt 43 handelsdagar efter offentliggörande av bud 

och svenska målföretag har en genomsnittlig markup-period på 70 dagar. Att den totala 

genomsnittliga kurvan följer svenska målföretag efter dag 52 och framåt beror framförallt på få 

observationer efter genomsnittlig markup för norska målföretag i kombination med en längre 
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markup för svenska målföretag. Antalet dagar innan målföretag avlistas från handelsplatsen är 

enligt Schwert (1996) baserat på de regleringar och legala krav som finns i varje enskilt land. För 

norska målföretag har vi kunnat observera att första budet vid flertalet förvärv godtas vilket enligt 

Schwert (1996) även påverkar markup-perioden. De skillnader som går att avläsa i figur 8 är att 

norska målföretag, med utgångspunkt i öppningskursen för dag 0, har en kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning på 27,20 % som vid den genomsnittliga dagen för avnotering (43) uppgår till 

29,46 %, en ökning med 2,26 procentenheter. Denna förändring kan hänföras till ett fåtal norska 

målföretag där det förekommer konkurrerande bud. De svenska målföretagen inleder istället med en 

markup på 21,34 % och ökar sedan närmare den genomsnittliga dagen för avnotering (70) och 

uppgår då till 27,95 %. Förändringen tyder troligtvis på att marknaden undervärderar svenska 

målföretag vid dagen för offentliggörande av bud (Bradley et al., 1988; Comment & Schwert, 

1995). Det förekommer ett flertal budgivningar och reviderade bud bland svenska målföretag vilket, 

enligt Betton et al. (2008) och Schwert (1996), är faktorer som är bidragande till en ökning av den 

kumulativa abnormala avkastningen.  

5.3 Multipel regressionsanalys 

5.3.1 Exkluderade variabler  

Till skillnad från tidigare forskning (se Comment & Schwert, 1995) finns det i denna studie inget 

signifikant samband mellan den förklarande variabeln market-to-book och målföretagets runup. 

Tidigare forskning (se Betton et al., 2008) visade att en M/B-kvot högre än medianvärdet ska 

resultera i ökad förvärvspremie vilket för vår studie också skulle innebära ökad runup. Till skillnad 

från denna forskning uppvisade undersökta målföretag, med en M/B-kvot som understiger 

medianvärdet, en genomsnittlig runup på 9,13 % som är över studiens genomsnittliga runup. Detta 

innebär att studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning och kan vara en av anledningarna till 

att variabeln exkluderades ur modellen. För målföretag med en M/B-kvot högre än medianvärdet 

framgår en negativ runup, som uppgår till -0,24 % och målföretag med lägre M/B-kvot än 

medianvärdet uppvisar istället en positiv runup på 9,13 %. En tidigare studie (se Comment & 

Schwert, 1995) visar på ett negativt samband mellan M/B-kvot och förvärvspremie, vilket i denna 

studie utgörs av en del runup och en del markup (se kapitel 3.4.4 Förvärvspremie). Trots tydlig 

skillnad kan denna studie inte fastställa ett signifikant samband mellan M/B-kvoten och runup på 5 

% signifikansnivå vilket innebär att variabeln exkluderas ur modellen. Att studien inte kan förkasta 

hypotesen om ett oberoende samband mellan variablerna kan bero på att undersökt population 

uppvisar en hög genomsnittlig M/B-kvot i kombination med låg genomsnittlig runup jämfört med 
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tidigare studier (se Betton et al., 2009; Brigida et al., 2014; Brigida & Madura, 2012; Chou et al., 

2015; Comment & Schwert, 1995; Schwert, 1996).  

 

En annan kontinuerligt förklarande variabel som inte uppvisar något signifikant samband i den 

multipla regressionsmodellen är målföretagets skuldsättningsgrad. Där har tidigare forskning (se 

Israel, 1991; Raad, 2012; Stulz, 1988) kunnat påvisa ett samband mellan målföretagets 

skuldsättningsgrad och förvärvspremien. Det som framgår av Israels (1991) studie är att 

förvärvande företag tenderar att betala med aktier om målföretagets skuldsättningsgrad är hög. De 

målföretag som förvärvas via betalning av aktier uppvisar en genomsnittlig negativ runup (-2,68 %) 

och en stor variation (-25,67 % – 18,23 %) vilket kan vara en förklarande orsak till att ett oberoende 

samband mellan variablerna inte kan förkastas på 5 % signifikansnivå. En förklaring till att studiens 

resultat skiljer sig från tidigare forskning kan vara förekomsten av få fientliga bud (se Stulz, 1988) 

för undersökta företagsförvärv. Om så är fallet behöver ledningen i svenska och norska målföretag 

inte öka sin skuldsättning för att pressa upp aktiens pris, och därmed försvara sig vid ett fientligt 

övertagande, som är tänkt att resultera i en eventuellt högre förvärvspremie och en högre runup.  

 

Gränsöverskridande förvärv visar heller inget signifikant samband med målföretags runup. Till 

skillnad från tidigare forskning (se Brigida & Madura, 2012) visar studiens resultat inte att 

gränsöverskridande förvärv innebär en högre runup för målföretagets aktieägare. Studiens negativa 

runup (-0,12 %) vid gränsöverskridande förvärv kan bero på de integrationskostnader (se Datta & 

Puia, 1995) som det förvärvande företaget behöver betala utöver redan befintlig premie på 

aktiekursen vilket bidrar till lägre runup hos målföretaget. Variationen i målföretags runup vid 

gränsöverskridande förvärv uppvisar också stor variation (-25,71 % - 22,00 %). Detta kan förklaras 

av hög informationsasymmetri vid gränsöverskridande förvärv (Lim et al., 2016) vilket kan bidra 

till svårigheter vid värdering av utländska målföretag (Malhotra & Zhu, 2013) som i sin tur 

avspeglar en stor variation i runup.  

 
5.3.2 Studiens variabler 

Modellen som används för att se hur de förklarande variablerna påverkar den beroende variabeln 

runup har en förklaringsgrad på 16,9 % och en justerad förklaringsgrad på 12,9 %. Att den justerade 

förklaringsgraden studeras beror främst på att den tar hänsyn till antalet förklarande variabler i form 

av att modellen missgynnas då flera variabler tas i beräkning (Wooldridge, 2013). Den justerade 

förklaringsgraden kan också ge en tydligare beskrivning av populationens sanna värde (Pallant, 

2016). Variationsanalysen ger en bild av huruvida modellens förklaringsgrad är tillförlitlig (Pallant, 

2016), där studiens modell har ett F-värde på 4,270 (se tabell 6) vilket innebär att variationen av 
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runup skulle bero på de oberoende variablerna anses vara signifikant på 5 % signifikansnivå 

(Norušis, 2008). Resultatet tyder därmed på att utvalda förklarande variabler uppvisar ett samband 

med runup men att den största delen av variationen i runup beror på andra förklarande variabler som 

studien inte behandlar. Att variationen i runup förklaras i svag utsträckning av modellens oberoende 

variabler kan, enligt Brigida och Madura (2012), bero på att ett målföretags runup också påverkas 

av variabler som kan förknippas med det förvärvande företaget som studien inte behandlar.  

Utifrån tidigare forsknings förklarande variabler skattas koefficienterna för inkluderade variabler i 

modellen och det går där att urskilja att variablerna LN(Storlek) och Kontant betalningsmetod är 

signifikanta på 5 % signifikansnivå. Det innebär att en ökning, allt annat lika, av målföretagets 

naturliga logaritmerade marknadsvärde med en enhet bidrar till 0,044 % minskning av runup vilket 

gör att studien förkastar nollhypotesen om ett oberoende samband mellan variablerna LN(Storlek) 

och Runup. Detta stödjs också av tidigare studier (se Schwert, 2000) som visar att stora målföretag 

innebär högre integrationskostnader vilket bidrar till att premien blir lägre, som i sin tur påverkas av 

målföretagets runup. En förklaring till en minskad runup kan bero på att det krävs stora företag för 

att finansiera ett förvärv där målföretag har ett högt marknadsvärde. Tidigare studier (se Gorton et 

al., 2009; Moeller et al., 2004; Officer, 2003; Yaghoubi et al., 2016) har också visat att stora köpare 

tenderar att uppvisa negativ avkastning jämfört med små köpare vilket kan bidra till att premien, 

och därmed runup, blir lägre desto större målföretagets marknadsvärde är. En annan förklaring till 

studiens resultat kan vara att det är mer sannolikt att stora företag har mindre asymmetrisk 

information vilket begränsar informerade köpare och insiderhandel att agera på information som 

inte är tillgänglig för marknaden (Brigida & Madura, 2012; Meulbroek, 1992).  

 

Vad det gäller betalning av företagsförvärv visar regressionsanalysen att variabeln Kontant 

betalning också är signifikant på 5 % signifikansnivå. Studiens resultat visar att om det förvärvande 

företaget finansierar affären kontant, allt annat lika, upplever målföretaget i genomsnitt 0,132 % 

ökning av runup. Studiens resultat ligger i linje med tidigare forskning (se Betton et al., 2008; 

Vladimirov, 2015) som visar att köpare betalar högre premie vid kontant betalning jämfört med en 

betalningsmetod i form av aktier. Att kontant betalning leder till högre runup kan också bero på 

vilken situation det förvärvande företaget befinner sig i. Brigida och Madura (2012) visar i sin 

studie att en hög andel kontanter som syns i en årsredovisning, kan skapa en bild för traders om ett 

kommande förvärv vilket också stöds av Harford (1999) vars studie visade att överskott av likvida 

medel ökar sannolikheten för förvärvsaktivitet. Om en hög andel kontanter skapar rykten är det, 

enligt Jarrell och Poulsen (1989), den starkaste förklaringsvariabeln för ett målföretags runup vilket 

i sin tur innebär ett positivt samband mellan variablerna. En förkastad nollhypotes om ett oberoende 
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samband mellan kontant betalning och runup kan också bero på den offentliga informationen som 

investerare och traders tillämpar för att försöka upptäcka vilka företag som kan tänkas bli 

målföretag vid ett förvärv (Brigida & Madura, 2012; Dionne et al., 2015) vilket i sin tur kan bidra 

till en positiv runup för det bolag som väl blir målföretag.  

 

5.4 Enkel regression 

 

5.4.1 Substitutionshypotesen 

Nollhypotesen för att testa om förvärvspremien är oberoende av runup visar ett resultat som är 

signifikant skilt från noll vid vald signifikansnivå på 5 % och ska därmed förkastas. Resultatet visar 

även att nollhypotesen ska förkastas på 1 % signifikansnivå. Resultat från tidigare forskning (Chou 

et al., 2015; Schwert, 1996) har i likhet med denna studie också förkastat substitutionshypotesen. 

Detta innebär att resultatet stödjer studiens hypotes om ett beroende samband mellan 

förvärvspremien och målföretagets runup.  

 

Den oberoende variabeln runup har en beta-koefficient på 0,879 som innebär att om runup ökar med 

1 % kommer förvärvspremien att öka med 0,879 %. Ett konfidensintervall visar också att 

betakoefficienten, med 95 % säkerhet, täcker värdet 1 (b = 1) vilket innebär att markup-

prissättningshypotesen inte kan förkastas på 5 % signifikansnivå. Tidigare studier som har testat 

sambandet mellan förvärvspremien och runup visar en beta-koefficient på 1,075 (Schwert, 1996) 

respektive 1,2 (Chou et al., 2015) vilket innebär ett oberoende samband mellan förvärvspremie och 

runup då betakoefficienten är signifikant skild från noll. Utifrån studiens definition av 

förvärvspremien (se kapitel 3.4.4 Förvärvspremie) kan avvikelser i beta-koefficienten, mellan 

denna studie och tidigare forskning (se Chou et al., 2015; Schwert, 1996), förklaras av låg 

genomsnittlig runup i relation till förvärvspremiens storlek.  

     

Ytterligare studier (se Brigida & Madura, 2012) har visat att beta-koefficienten uppgår till 0,71 och 

i likhet med denna studie visar ett svagare samband mellan runup och förvärvspremien än Chou et 

al. (2015) och Schwerts (1996) studier. När sambandet mellan runup och förvärvspremien är starkt 

innebär det högre nivåer av asymmetrisk information och risk för läckage vilket i sin tur ökar 

insiderhandeln (Brigida & Madura, 2012). Studiens resultat tyder därmed på att sådan handel ska 

vara något lägre i denna studie, jämfört med Chou et al. (2015) och Schwert (1996), och därmed 

resultera i en lägre runup för målföretaget.  
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5.4.2 Markup-prissättningshypotesen 

Resultatet visade att om runup ökar med 1 %, allt annat lika, kommer markup att minska med 

ungefär 0,121 %. Om marknaden är effektiv innebär det att markup-prissättningshypotesen utgår 

från att markup och runup är oberoende eftersom budgivaren kommer att anpassa förvärvspremien 

efter målföretagets runup där en ökning i runup leder till en lika stor ökning av förvärvspremien 

(Betton, et al., 2008; Chou et al., 2015; Schwert, 1996). Hypotesen om ett oberoende samband 

mellan markup och runup förkastas inte då signifikansnivån är 64,1 % och högre än vald 

signifikansnivå på 5 %. Detta resultat innebär att markup-prissättningshypotesen inte kan förkastas 

och att vi därmed, med statistisk säkerhet, inte kan utesluta förekomsten av ett oberoende samband 

mellan markup och runup vilket är i enlighet med studiens hypotes. Förklaringsgraden för studiens 

enkla regressionsmodell mellan markup och runup är endast 0,5 % vilket också är en indikation på 

att förändringar i runup förklarar variationen i markup i låg utsträckning.   

   

Om svenska och norska marknaderna är effektiva innebär det att aktiekurser alltid kommer att 

reflektera nyheter och därmed spegla målföretagets korrekta värde. Detta innebär i sin tur att börsen 

på ett effektivt sätt korrigerar förvärvspremie eftersom att ett målföretags runup ska beräknas som 

en korrekt ny värdering av bolagets värde som i sin tur ska reflektera en ökad förvärvspremie. 

Tidigare forskning (se Chou et al., 2015) har visat att markup-prissättningshypotesen kan förkastas 

om runup-perioden bestäms som -42 dagar och -1 dag relativt offentliggörandet, vilket innebär att 

markup-prissättningshypotesen inte kan förklara studiens empiriska resultat. Utifrån studiens 

resultat där nollhypotesen om ett oberoende samband mellan markup och runup förkastas indikerar 

på marknadseffektivitet (Betton et al., 2008; Chou et al., 2015; Schwert, 1996) eftersom aktiekurser 

omedelbart anpassar sig efter all tillgänglig allmän information vilket i sin tur indikerar på en 

marknad som är effektiv i semi-stark form snarare än svag form (Fama 1970; 1991).  
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6. Slutsats 
Studiens syfte är att undersöka hur målföretags runup påverkar den förvärvspremie som betalas vid 

genomförda företagsförvärv utifrån substitutions- och markup-prissättningshypotesen. Studiens 

resultat visar att substitutionshypotesen, ett oberoende samband mellan förvärvspremie och runup, 

förkastas vilket tyder på att målföretagets runup uppvisar ett samband med förvärvspremien. Att 

studien förkastar substitutionshypotesen är i linje med tidigare forskning (se Chou et al., 2015; 

Schwert, 1996). Resultatet visar också ett oberoende samband mellan markup och runup. Detta 

styrker markup-prissättningshypotesen om ett perfekt samband mellan runup och förvärvspremie, 

vilket innebär att förvärvspremien ökar i lika stor utsträckning som runup. Studiens resultat om ett 

oberoende samband mellan markup och runup, samt ett beroende samband mellan runup och 

förvärvspremien innebär att det förvärvande företaget kommer att justera förvärvspremien efter 

målföretagets aktiekursrörelser. En ökning av svenska och norska målföretags runup med 1 % 

innebär en 0,879 % ökad förvärvspremie vilket i sin tur innebär att målföretagets runup anses öka 

förvärvskostnaden och därmed vara inkluderad i beräkningen av den premie som offentliggörs vid 

publika företagsförvärv.  

   

Studiens resultat visar även ett samband mellan runup och de förklarande variablerna 

marknadsstorlek och kontant betalningsmetod. Svenska och norska målföretag som är listade på 

Stockholms- och Oslobörsen upplever högre runup om det köpande företaget betalar kontant samt 

en lägre runup vid högre marknadsvärde. Aktiekursrörelser som uppstår i ett målföretag kan utifrån 

studiens resultat delvis förklaras av dessa variabler, vilket också är linje med tidigare forskning (se 

Betton et al., 2008; Schwert, 2000; Vladimirov, 2015).  Studiens resultat innebär därmed att högt 

värderade bolag bidrar till en lägre förvärvspremie och om förvärvet finansieras kontant upplever 

målföretag en ökad runup vilket innebär att kontant betalningsmetod resulterar i en ökad kostnad för 

det förvärvande företaget. 

 

6.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Resultatet bidrar med ny praktisk kunskap som kan tillämpas vid värdering av publika målföretag 

inför ett företagsförvärv eftersom studien förklarar den variation som förekommer i förvärvspremier 

för svenska och norska målföretag. Studiens ger belägg för att Stockholms- och Oslobörsen kan 

anses vara effektiva, men inte i sin starkaste form, på grund av den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastning som skapar en runup-period för målföretagen dagarna före offentliggörande 

av bud. Resultatet bidrar med teoretisk kunskap om mindre grad av marknadsförväntningar, rykten 

och insiderhandel då undersökt population uppvisar en lägre runup än tidigare forskning (se Betton 
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et al., 2009; Brigida, Madura & Viale, 2014; Chou et al., 2015; Schwert, 1996) vilket är i linje med 

att undersökta marknader är mer effektiva än de marknader tidigare forskning undersökt.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på att skapa förståelse för förvärvspremiens storlek där vår studie 

istället fokuserar på förklarande faktorer för målföretagets runup. Studien bidrar således till tidigare 

forskning genom att påvisa vikten av kontant betalningsmetod och målföretagets storlek och dess 

påverkan på runup vid företagsförvärv. Studiens resultat kommer att bidra till större förståelse vid 

framtida forskning gällande vilka faktorer som kan förklara ett målföretags runup inför ett 

företagsförvärv. 

 

Studien är unik då den är ensam i sitt slag om att bidra empiriskt om att norska och svenska 

målföretags runup är en förvärvskostnad och därmed ska adderas i beräkningen av totala kostnader 

för ett förvärv. Resultatet kan tillämpas praktiskt i form av ökad förståelse vid företagsvärdering för 

framtida förvärv. Exempelvis bidrar studiens resultat till kunskap om att Mylans förvärv av Meda 

(se Bakgrund) innebar en ökad förvärvskostnad för Mylan med drygt 150 miljoner svenska kronor 

för varje procentökning av Medas runup. Genom att addera ytterligare en förklarande faktor för 

höga kostnader och premier vid förvärv så preciseras kostnadsberäkningarna vilket kan resultera i 

att framtida företagsvärderingar blir mer korrekta och misslyckade företagsförvärv kan undvikas i 

större utsträckning.  

 

6.2 Studiens begränsningar 

För att genomföra en eventstudie och mäta effekten av ett företagsförvärv krävs antagande om att 

undersökta marknader är effektiva och att information kring förvärvet inte är tillgänglig för 

utomstående investerare före offentliggörande av affären. Undersökt population uppvisar en positiv 

kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning under vald period före offentliggörande av det första 

budet vid företagsförvärv, vilket indikerar att det kan förekomma insiderhandel som i sin tur bidrar 

till att ett målföretag upplever runup. Det ska dock tilläggas att studien saknar statistiskt stöd som 

styrker antagandet om att insiderhandeln är en bidragande faktor till att runup ökar. Det som 

framgår i analysen gällande illegal handel har endast stöd utifrån tidigare studiers resultat (se Aspris 

et al., 2014; Brigida & Madura, 2012; Keown & Pinkerton, 1981; Meulbroek, 1992). Trots detta 

utgår studien från att tidigare nämnda antaganden är uppfyllda, vilket bidragit till begränsat yttrande 

av ekonomiska effekter av företagsförvärv.  

 

Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att ett målföretag ska ingå i studiens 

population (se kapitel 3.3.1 Studiens population och bortfall) vilket gör att det därför inte går att 
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generalisera studiens resultat i för stor utsträckning. Studiens kriterier i kombination med att 

förvärvsfrekvensen på den norska- och svenska marknaden är lägre än den amerikanska 

(Alexandridis et al., 2010) har även begränsat studien till ett mindre antal signifikant förklarande 

variabler än vad tidigare forskning visat (se Betton et al., 2008; Chou et al., 2015; Schwert, 1996). 

Det har resulterat i att endast två förklarande variabler i den multipla regressionen har kunnat påvisa 

ett signifikant samband med runup. 

 

Tidigare forskning (se Betton & Eckbo, 2000; Betton et al., 2008; Jarrell & Poulsen, 1989) har visat 

att faktorn toehold har en viktig påverkan på förvärvspremien och i sin tur runup. På grund av att 

för få förvärvande företag tillämpar toehold strategy på svenska och norska marknaden så har en 

starkt förklarande variabel exkluderas ur studiens multipla modell vilket i sig kan bidragit till 

begränsningar vad det gäller modellens förklaringsgrad. Detta har begränsat studiens 

generaliserbarhet då inkludering av en sådan viktig bidragande faktor kan resultera i en modell med 

förbättrad prognostisering av runups påverkan på förvärvspremien. 

 

Skillnaden mellan den budpremie som budföretaget erbjuder och den förvärvspremie som det 

förvärvande företaget sedan betalar får inte avvika i allt för hög utsträckning om studiens definition 

av förvärvspremie ska fungera att tillämpa. Om det förekommer stora kursrörelser under markup- 

perioden i relation till den budpremie som budföretaget erbjuder skulle förvärvspremien bli 

missvisande och tillika studiens resultat. Utifrån studiens definition av förvärvspremien enligt Chou 

et al. (2015) och Schwert (1996) finns det skillnader jämfört med hur tidigare studier (se Betton et 

al., 2008) har definierat förvärvspremien vid eventstudier. Detta har begränsat jämförelsen mellan 

denna studies resultat och tidigare forskning.  

 

6.3 Vidare forskning 

Studiens multipla regressionsanalys visade att två förklaringsvariabler, storlek och kontant 

betalningsmetod, var signifikanta för den oberoende variabeln runup. Den justerade 

förklaringsgraden var låg vilket indikerar på att de utvalda variablerna förklarar variationen i låg 

utsträckning. En tidigare studie (se Brigida & Madura, 2012) har visat att målföretagets runup också 

påverkas av faktorer som härrör från det förvärvande företaget. Därmed är ett förslag för vidare 

forskning att studera ytterligare förklarande variabler men som kan härledas utifrån det förvärvande 

företaget för att studera huruvida dessa påverkar målföretagets runup och därmed premien vid 

företagsförvärv.  

   

Tidigare studier visar att målföretagets handelsvolym ökar tio dagar före offentliggörandet (Jarrell 
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& Paulsens, 1989) samt att insiderhandeln avtar dagarna före offentliggörandet av bud (Agrawal & 

Nasser, 2012). En volymökning i målföretagets aktiehandel i kombination med minskad 

insiderhandel gör det intressant att även studera volymskillnader i handel av målföretagets aktier 

dagarna före offentliggörande av bud för att se huruvida volymskillnader har en signifikant 

påverkan på målföretags runup inför ett företagsförvärv. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Histogram för variabeln Storlek 

          
 

Bilaga 2: Histogram för variabeln LN(Storlek) 
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Bilaga 3: Boxplot för hantering av outliers 

 
 

Bilaga 4: Förvärv av svenska och norska målföretag. Röd ruta: extremvärden 
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Bilaga 5: Pearson korrelationstest 

 
 

Bilaga 6: Exkluderade variabler för multipel regressionsmodell 

 
 


