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Sammandrag: 

Denna avhandling undersöker hur företags tillgång till obligationsmarknaden, mätt med 

företags kreditbetyg, påverkar genomförandet och värdeskapandet av företagsförvärv. 

Genom att studera förvärven på den europeiska marknaden under tidsperioden  

1999-2014, bidrar avhandlingen till att förstå hurdan inverkan den växande europeiska 

obligationsmarknaden har på både företags investeringsaktivitet och kvaliteten av dessa 

investeringar. 

I den empiriska delen av avhandlingen undersöks företags investeringsaktivitet och 

kvaliteten av dessa investeringar med både univariat och multivariat analys. Sambandet 

mellan företags kreditbetyg och förvärvsaktivitet undersöks i den multivariata analysen 

med hjälp av probit-modellen. Sambandet mellan företags kreditbetyg och värdeskapande 

av förvärv undersöks å ena sidan genom att undersöka de kortsiktiga onormala 

avkastningarna, dvs. förvärvarens aktiemarknadsreaktioner kring förvärvsmeddelanden 

med hjälp av kumulativa onormala avkastningar, och å andra sidan med hjälp av 

långsiktiga onormala avkastningar.  

Avhandlingens resultat tyder på att företags tillgång till obligationsmarknaden har en 

signifikant inverkan på företags tendens att göra förvärv, speciellt i Kontinentaleuropa och 

under tider då förvärvsaktiviteten är hög, dvs. oftast under högkonjunktur. Däremot ger 

resultaten inget bevis om att det uteslutande är företags kreditbetyg som har en inverkan 

på hur värdeskapande förvärven är. Resultaten visar dock att företag med kreditbetyg 

tenderar att i genomsnitt göra mindre värdeskapande förvärv än företag utan kreditbetyg, 

även om förvärven hos båda slag av företag visar sig i genomsnitt skapa värde i Europa. 

Resultaten av denna avhandling antyder att den relativt unga marknaden för europeiska 

företagsobligationer har gett företagen nya finansieringskällor, vilket har en stor betydelse 

för förvärvsverksamheten, speciellt på den kontinentaleuropeiska marknaden som 

traditionellt är känd som en bankbaserad marknad. Resultaten indikerar därmed att 

företags tillgång till obligationsmarknaden har en betydelse även på en sådan marknad. 

Nyckelord: (Företags-)förvärv, obligationsmarknad, kreditbetyg, finansiell flexibilitet 
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1 INLEDNING 

Företagsförvärv är ett ämne som det forskats i mycket; bland annat har drivkrafterna 

bakom företagsförvärv och de faktorer som driver värdeskapande1 i företagsförvärv varit 

föremål för många undersökningar. Det är ett allmänt etablerat faktum att 

företagsförvärv uppkommer i vågor (Martynova & Renneboog, 2011). Enligt den neo-

klassiska förklaringen2 till förekomsten av fusionsvågor orsakas förvärvsvågor av 

specifika industrichocker som leder till en storskalig omfördelning av tillgångar inom 

ekonomin. En viktig förutsättning för detta slag av industriell omorganisering är att det 

finns tillräckligt med kapitallikviditet och nivån av finansieringsbegränsningar3 är 

tillräckligt låg, vilket ger upphov till ekonomisk tillväxt. (Harford, 2005) 

Den europeiska finansiella marknaden har gått igenom en drastisk förändring sedan 

euron togs i bruk. Genom att eliminera valutarisken har inrättandet av den europeiska 

ekonomiska och monetära unionen (EMU) främjat den finansiella integrationen på den 

europeiska marknaden och möjliggjort skapandet av en likvid europeisk 

kapitalmarknad, som har gett företag nya finansieringskällor, såsom  

euro-denominerade företagsobligationer. (Martynova & Rennebook, 2006; Pagano & 

Von Thadden, 2004) Detta återspeglas i förvärvsaktiviteten och finansieringsformen i 

förvärvserbjudanden. Den europeiska förvärvsaktiviteten har växt explosionsartat sedan 

euron infördes och samtidigt har finansieringen av förvärv ändrat form så att man i 

större grad börjat finansiera förvärven med eget kapital och skuld i förhållande till 

företags interna kassareserver (Martynova & Rennebook, 2006).  Således har tillväxten 

av den europeiska marknaden för företagsobligationer har skapat en ny 

finansieringskälla för företag. Denna nya finansieringskälla har fundamentalt ökat 

företagens finansiella flexibilitet och möjliggjort en ökad likviditet på 

andrahandsmarknaden. En välutvecklad obligationsmarknad är en viktig faktor för att 

öka den finansiella flexibiliteten eftersom den erbjuder den reala ekonomin en alternativ 

finansieringskälla i stället för aktier och banklån. (Kaya & Meyer, 2014; Martynova & 

Rennebook, 2006; Pagano & Von Thadden, 2004) 

Bland undersökningar om företags kapitalstruktur har Faulkender och Petersen 

(2006) undersökt sambandet mellan företags tillträde till obligationsmarknaden och 

                                                        
1 med värdeskapande investeringar avses investeringar med positivt netto nuvärde (NPV) 
2 neo-classical explanation 
3 financing constraints 
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kapitalstruktur.  Deras undersökning visade att företag som har tillgång till 

obligationsmarknaden tenderar att ha signifikant högre skuldsättningsgrad i 

förhållande till företag som inte har tillgång (Faulkender och Petersen, 2006). Detta 

indikerar att företag som har tillträde till den offentliga skuldmarknaden brukar 

utnyttja denna flexibla finansieringsmöjlighet. Harford och Uysal (2014) har vidare 

undersökt hur företags tillgång till obligationsmarknaden, som manifesteras i form av 

företagens kreditbetyg, påverkar företagsförvärv på den amerikanska marknaden. 

Författarna har hittat bevis om att företagens tillgång till obligationsmarknaden har 

en betydande inverkan på företagens investeringsbeslut, både med hänsyn till 

företagets förmåga att genomföra förvärv och kvaliteten av dessa förvärv. (Harford & 

Uysal, 2014) Detta visar att obligationsmarknaden har en förmåga att öka företagens 

finansiella flexibilitet, vilket leder till ökad investeringsaktivitet, åtminstone hos de 

företag som har till gång till den. Samtidigt visar deras undersökning att tillgången till 

obligationsmarknaden har en inverkan på värdeskapande i förvärv. 

Denna avhandling undersöker hur företags tillgång till de offentliga skuldmarknaderna, 

i form av företags kreditbetyg, påverkar företags investeringsaktivitet och hur dessa 

investeringar skapar värde. Detta görs genom att undersöka företagsförvärv. Dessutom 

tar avhandlingen ställning till hur investeringsbeteendet hos företag som har icke-

begränsad och begränsad tillgång till de offentliga kreditmarknaderna skiljer sig samt 

vilka skillnader som finns mellan olika tidsperioder och mellan olika europeiska länder. 

1.1 Problemformulering  

Företag kan utvidga sin verksamhet organiskt, via investeringar i sin verksamhet, eller 

via företagsförvärv genom att köpa andra bolag eller delar av andra bolag. I båda fallen 

strävar företagen efter att göra investeringar som ökar företagets värde, dvs. 

investeringar där den marginella avkastningen av investeringen är högre än den 

marginella kostnaden att finansiera denna investering. (Modigliani & Miller, 1958) I en 

värld med perfekta kapitalmarknader som presenterades av Franco Modigliani och 

Merton Miller (1958) kan företagen bedriva en optimal investeringspolitik där företagen 

alltid kan maximera sitt värde (Modigliani & Miller, 1958). När imperfektioner 

uppkommer på kapitalmarknaden kan företagen nödvändigtvis inte göra alla de 

värdeökande investeringar de annars hade gjort. Då börjar företagens behov av att 

upprätthålla sin finansiella flexibilitet spela en viktig roll. (Denis, 2011; Denis & Sibilkov, 

2010; Chen et al. 2014)  
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I dagens läge har företagens finansiella flexibilitet och dess samband med företagens 

investeringar ökat i popularitet inom den finansiella litteraturen (Denis, 2011). 

Forskningen har hittills mest fokuserat på företag som har begränsad tillgång till 

finansiering. Enligt Fazzari el al. (1988) påverkas företags investeringsval i hög grad av 

informationsasymmetrin företaget möter eftersom informationsasymmetrin orsakar 

finansiella begränsningar på kapitalmarknaderna dvs. kapitalmarknadsfriktioner4, 

främst på kreditmarknaderna (Fazzari el al., 1988; Whited, 1992). I enlighet med detta, 

använder bl.a. Whited (1992), Karampatsas et al. (2014) och Harford och Uysal (2014) 

företags kreditbetyg som ett mått på företagets finansiella flexibilitet på 

kreditmarknaderna. De föreslår att företags kreditbetyg ger viktig information om 

företaget och dess kreditvärdighet som minskar informationsasymmetrin i förhållande 

till företagets tillstånd, vilket således minskar de finansiella begränsningarna. (Whited, 

1992; Karampatsas et al., 2014; Harford & Uysal, 2014) Detta leder till att företag som 

har ett kreditbetyg kan lätt och relativt snabbt skaffa finansiering för sina investeringar 

genom att emittera obligationer (Karampatsas et al., 2014). I denna avhandling 

undersöks å ena sidan hur finansiell flexibilitet, i form av tillgång till 

obligationsmarknaden, påverkar företagets förvärvsaktivitet. Å andra sidan undersöks 

hur värdeskapande i dessa förvärv skiljer sig mellan dem som har tillgång till 

obligationsmarknaden och dem som inte har tillgång. Man kan resonera att företag som 

har ett kreditbetyg, som indikerar dess tillgång till obligationsmarknaden, möter 

finansieringsbegränsningar av mindre grad, dvs. att de har högre finansiell flexibilitet 

och därmed har detta slags företag högre tendens att göra företagsförvärv. Detta 

fenomen och huruvida dessa förvärv tenderar att vara värdeskapande eller inte har inte 

tidigare undersökts på den europeiska marknaden.  

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden påverkar genomförande och värdeskapande av företagsförvärv. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till att undersöka företagsförvärv hos offentliga företag 

i Europa. Inom den europeiska marknaden har samplet avgränsats till att inkludera 

företagen börslistade i EU-11 länder (dvs. Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, 

                                                        
4 Capital market frictions 
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Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien), samt 

Danmark, Sverige, Storbritannien, Norge och Schweiz. Samplet för de undersökta 

företagen har erhållits från Thomson One Banker databasen och inkluderar alla aktiva 

och avnoterade offentliga företag i dessa länder sedan införandet av euron dvs. från 

början av 1999 till slutet av 2014. Dessutom, liksom i tidigare undersökningar om ämnet, 

har finansiella företag (med SIC-koderna: 6000-6999) och reglerade allmännyttiga 

företag (med SIC-koderna: 4900-4999) exkluderats från sampelföretagen eftersom 

deras karaktär skiljer sig betydligt från andra företag. Företag vars försäljning inte 

överskred 10 miljoner euro under något år under sampelperioden har också exkluderats, 

för att avgränsa de allra minsta företagen ur samplet. Förvärvsdata har erhållits från 

Thomson One Bankers SDC-databas för alla sampelföretag och har avgränsats till att 

inkludera endast förvärv utförda med kontanter, aktier och en kombination av kontanter 

och aktier. 

Denna avhandling kommer endast att undersöka hur det att ett företag har kreditbetyg, 

dvs. skillnader i företagens tillgång till obligationsmarknaderna, påverkar företagens 

förmåga att göra förvärv. Därmed undersöker denna avhandling inte hur olika 

kreditbetygsklasser hos företag påverkar deras förvärv. 

1.4 Kontribution 

Denna avhandling bidrar på flera sätt till tidigare forskning om ämnet. Avhandlingen 

baserar sig på Harfords och Uysals (2014) undersökning men undersökningen i denna 

avhandling görs om den Europeiska marknaden. Den europeiska, och speciellt den 

kontinentaleuropeiska marknaden är till motsats från den nordamerikanska marknaden 

som Harford och Uysal (2014) undersökte traditionellt känd som en bankbaserad 

marknad. Avhandlingens empiriska fråga är därmed huruvida företags kreditbetyg har 

en betydelse även på en bankbaserad marknad. Eftersom ämnet inte tidigare undersökts 

på den europeiska marknaden och den europeiska obligationsmarknaden är relativt ung 

i förhållande till obligationsmarknaden i USA, bidrar denna avhandling till en förståelse 

för hurdan inverkan den växande europeiska obligationsmarknaden har på 

företagsförvärv i Europa. Eftersom den största delen av tidigare forskning om 

företagsförvärv begränsar sig till den nordamerikanska marknaden, kontribuerar en 

studie på den europeiska marknaden även till denna litteratur eftersom den ger en 

möjlighet att undersöka företagsförvärv på en marknad av ett helt annat slag än den 

nordamerikanska marknaden.  Den europeiska marknaden karaktäriseras till skillnad 
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från den nordamerikanska av ett brett spektrum av institutionella strukturer, juridiska 

regelverk och marknadsförhållanden (Martynova & Renneboog, 2006).  

Dessutom vidareutvecklar denna avhandling Harfords & Uysals (2014) undersökning 

genom att undersöka både lands- och tidsspecifika faktorer i Europa, dvs. genom att 

undersöka hur sambanden mellan företags kreditbetyg, dvs. tillgång till 

obligationsmarknaden, och förvärvsaktivitet samt värdeskapande skiljer sig mellan de 

undersökta länderna och under olika tidsperioder. Samplet i denna avhandling 

innehåller geografiska områden och tidsperioder som skiljer sig avsevärt från varandra. 

Detta ger en möjlighet att undersöka hur detta samband varierar både mellan dessa 

geografiska områden och dessa tidsperioder, t.ex. hur finanskrisen påverkar detta 

samband. Utöver detta kontrolleras dessa fenomen också för olika subsampel som består 

av förvärv av olika form och som genomförts med olika betalningsmedel. 

1.5 Disposition 

Avhandlingen är uppställd enligt följande. I kapitel två presenteras företagsobligationer 

och företagsförvärv i sina huvuddrag, och särdragen och utvecklingen av båda 

marknaderna i Europa diskuteras. Därefter följer, i kapitel tre, en kort genomgång av 

empiriska bevis och teorier kring förvärvsvågor dvs. vilka faktorer förklarar att 

förvärvsaktiviteten tenderar att öka under vissa tider. Sedan, i kapitel fyra, diskuteras 

teorier kring företags finansiella flexibilitet och investeringar, samt deras samband.  

I kapitel fem presenteras relevant tidigare forskning inom ämnet, varefter avhandlingens 

hypoteser presenteras. Själva empiriska delen av undersökningen börjar med kapitel sex, 

där undersökningens datamaterial presenteras. I kapitel sju presenteras metoderna som 

används i undersökning. I kapitel åtta presenteras resultaten av avhandlingen, varefter 

en diskussion av de erhållna resultaten följer med deras implikationer samt förslag till 

fortsatt forskning i kapitel nio. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning av hela 

avhandlingen i kapitel tio. 
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2 BAKGRUND TILL FÖRETAGSOBLIGATIONER  

OCH -FÖRVÄRV 

I detta kapitel presenteras företagsobligationer och företagsförvärv för att ge läsaren en 

översikt över de mest centrala begreppen i denna avhandling. Vidare diskuteras 

särdragen och utvecklingen av obligationsmarknaden samt företagsförvärven i Europa, 

eftersom avhandlingen baserar sig på den europeiska marknaden. 

2.1 Företagsobligationer 

Företag kan ta långfristig skuldfinansiering antingen i form av privata skulder5 dvs. lån, 

eller offentliga skulder6 genom att emittera företagsobligationer. Företagsobligationer är 

offentliga värdepapper som kan emitteras till investeraren på ett liknande sätt som 

aktier. I samband med obligationsemissionen7 görs ett lånearrangemang där företaget 

dvs. låntagare säljer obligationen till investeraren dvs. långivaren. Således får företaget 

en viss kontantbetalning från investeraren och är samtidigt skyldigt att göra angivna 

betalningar till investeraren, dvs. obligationsinnehavaren, vid förutbestämda datum. 

Efter initialemissionen handlas de flesta obligationer på en OTC-marknad8, som är en 

motsvarande offentlig andrahandsmarknad för företagsobligationer som en börs för 

aktier. I förhållande till aktiebörsen är obligationsmarknaden ofta mycket ”smalare” med 

ett lägre antal investerare. (Berk & DeMarzo, 2007; Bodie et al., 2011)  

Företagsobligationer skiljer sig från aktier beträffande både betalningar och löptid. Vid 

obligationsemissionen avtalas också ett formellt kontrakt9 mellan obligationsemittenten 

och obligationsinnehavaren, där kupongräntan, förfallodagen och det nominella 

beloppet av obligationen är en del av kontraktet. Vanligtvis förpliktar 

obligationskontraktet emittenten att betala fasta räntebetalningar, s.k. 

kupongbetalningar, till obligationsinnehavaren under hela obligationens löptid. 

Kupongbetalningar fastställs av kupongräntan och det nominella beloppet av 

obligationen, där den årliga kupongbetalningen är kupongräntan gånger det nominella 

beloppet av obligationen. Kupongräntan kan vara antingen fast eller flytande. Om 

kupongräntan är fast, är storleken av alla kupongbetalningar förutbestämda over hela 

                                                        
5 private debt 
6 public debt 
7 public offering 
8 Over-the-Counter market 
9 bond indenture 
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obligationens löptid. Däremot är en flytande kupongränta enligt en viss regel bunden till 

rådande marknadsräntor så att kupongbetalningarna varierar enligt rådande ränteläget. 

Företagsobligationer betalar vanligtvis halvårskupongbetalningar dvs. hälften av den 

årliga kupongutbetalningen betalas två gånger under åren. Förutom 

kupongutbetalningar måste obligationsemittenten också betala det nominella beloppet 

av obligationen tillbaka till obligationsinnehavaren vid slutet av obligationens löptid. 

Löptiden kan variera mycket men de flesta företagsobligationer har löptider på 30 år 

eller kortare. (Berk & DeMarzo, 2007; Bodie et al., 2011) 

Obligationer är ett populärt investeringsobjekt för ett brett spektrum av investerare, t.ex. 

för många institutionella investerare såsom försäkringsbolagen, på grund av deras 

attraktiva natur. Obligationer uppfattas ofta som relativt säkra investeringsobjekt som 

ger investeraren ett stabilt kassaflöde, åtminstone då kupongräntan är fast. 

Företagsobligationer är ändå inte de facto helt riskfria utan en obligationsinnehavare bär 

både obligationsemittentens kreditrisk10 eller risken för fallissemang11, samt även 

ränterisk12. Innehavaren av en företagsobligation kan inte vara helt säker på att 

emittenten kan fullfölja alla sina betalningar. Trots det innebär företagsobligationer 

generellt sett mindre risk i förhållande till aktier. (Berk & DeMarzo, 2007; Bodie et al., 

2011) 

2.1.1 Kreditbetyg 

Det om ett företag som har emitterat en obligation kan fullfölja sina betalningar, dvs. 

kupongbetalningar och det nominella beloppet av obligationen, som tillhör till 

obligationsinnehavaren, är osäkert och beror i viss grad på företagets finansiella 

ställning. Således vore det både svårt och tidskrävande för investerare att reda ut 

fallissemangsrisken för varje enskild företagsobligation de planerar att investera i. För 

att underlätta detta finns det några företag som övervakar och betygsätter 

kreditvärdigheten av företag och deras obligationer och kommunicerar denna 

information till investerare i form av företagsspecifika kreditbetyg. De mest kända 

obligationskreditvärderingsföretagen är Standard & Poor’s Corporation, Moody’s 

Investor Service och Fitch Investor Service. Alla dessa företag tilldelar ett bokstavsbetyg 

till företagens obligationer, som återspeglar kreditvärderarnas bedömning av säkerheten 

                                                        
10 credit risk 
11 default risk 
12 interest rate risk 
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för deras obligationsemission. Dessa kreditvärderingsföretag betygsätter obligationer på 

en skala från AAA eller Aaa till C. Obligationer som är betygsatta som BBB eller Baa och 

högre tillhör s.k. investeringsklassen13 medan lägre betygsatta obligationer klassificeras 

i spekulativa klassen14 eller som skräpobligationer15. (Berk & DeMarzo, 2007; Bodie et 

al., 2011) 

Kreditbetyg erbjuder investerarna information om företagets kreditvärdighet och 

betalningsförmåga och minskar följaktligen informationsasymmetrin mellan investerare 

och företag samt bristen på information om företaget. Ur företagets synvinkel innebär 

detta att kreditbetyg ökar på trovärdigheten av företagets obligationer och likviditeten 

på andrahandsmarknaden så att företaget har lättare att sälja sina obligationer och 

därmed får lättare finansiering. Ur investerarens synvinkel ökar kreditbetygen 

genomsynligheten av företaget, vilket uppmuntrar en större mängd investerare att delta 

i obligationsmarknaden vilket också ökar likviditeten på andrahandsmarknaden. (Berk 

& DeMarzo, 2007; Bodie et al., 2011; Kaya & Meyer, 2014; Faulkender & Petersen 2006) 

2.1.2 Europeiska obligationsmarknaden 

Den empiriska litteraturen kring europeiska företagsobligationer är väldigt begränsad. 

Forskningen har traditionellt koncentrerat sig på USA, eftersom den nordamerikanska 

marknaden för företagsobligationer har en längre historia och har historiskt varit större 

både avseende marknadsandelar och antalet av obligationer än dess europeiska 

motsvarighet. Orsaken till detta är att USA har varit mycket mera marknadsorienterad 

medan bankerna i Europa, förutom i Storbritannien, historiskt har haft en dominerande 

roll i tillhandahållandet av företagens skuldfinansiering. (Van Landschoot, 2008; Kaya 

& Meyer, 2014) Europeiska företag har ändå under de två senaste decennierna börjat 

röra sig bort från sitt traditionella beroende av banklån. Sedan inrättandet av den 

europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) och introduktionen av euron år 

1999 har den europeiska obligationsmarknaden expanderat kraftigt. (Van Landschoot, 

2008; Pagano & Von Thadden, 2004). Slutligen år 2009 överträffade de europeiska 

företagsobligationsemissionerna amerikanska emissioner för första gången och således 

har Europa tillsammans med USA blivit världens mest framstående område för 

internationella obligationer. (Kaya & Meyer, 2014; Van Landschoot, 2008) 

                                                        
13 investment grade 
14 speculative grade 
15 junk bonds 
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Den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) har spelat en viktig roll i 

utvecklingen av den europeiska obligationsmarknaden. Före EMU var den europeiska 

obligationsmarknaden segmenterad och olika länder emitterade annars identiska 

obligationer men i olika valutor och priser så att de inte var perfekta substitut till 

varandra. Den monetära sammanslutningen år 1999 eliminerade valutarisken och 

utlöste en följd av politiska åtgärder som standardiserade både offentliga och privata 

obligationer på den europeiska marknaden. Detta ledde till en dramatisk tillväxt i 

obligationsemissioner, samt en ökad likviditet och handel på andrahandsmarknaden. 

(Pagano & Von Thadden, 2004; Van Landschoot, 2008) Även om regeringarna har varit 

de främsta emittenterna av skuld inom EMU-området, har tillväxten av 

obligationsmarknaden främst drivits av en kraftig ökning av emissioner av företag och 

finansiella institutioner. I början av EMU var majoriteten av företagsobligationer 

utfärdade av den finansiella sektorn och av hög kreditkvalitet. När 

obligationsmarknaden ökat i betydelse under de påföljande åren, har andelen A- och 

BBB-klassade företagsobligationer börjat växa. Detta skiljer sig från den 

nordamerikanska obligationsmarknaden där endast ett fåtal obligationer är klassade 

som AAA. Dessutom har förhållandet mellan olika kreditbetygskategorier hållit sig 

relativt stabilt i USA under det senaste decenniet. (Pagano & Von Thadden, 2004; Kaya 

& Meyer, 2014; Van Landschoot, 2008) 

Ett intressant fenomen i den europeiska obligationsmarknaden är det att 

företagsobligationsemissionerna fick riktig fart först efter finanskrisen 2007-2008 när 

bankernas utlåning hade stramats åt såväl i Europa som globalt. Detta bevisas av 

höjdpunkten i företagsobligationsemissioner år 2009. Enligt en undersökning av Kaya 

och Meyer (2014) har företagsobligationsmarknaden egentligen visat sig fungera som en 

potentiell alternativ finansieringskälla till europeiska företag sedan denna tid. Företag 

som stod inför hårda lånevillkor kunde byta direkt till kapitalmarknaden och samla in 

pengar via obligationsemissioner. Författarna påpekar ändå att företag vars 

låneansökningar nekades pga. bankernas svårigheter inte nödvändigtvis var samma 

företag som framgångsrikt fick skuldfinansiering via obligationsmarknaden. Fastän 

deras undersökning visar att emissionsaktivitet har ökat både i storlek och omfattning 

sedan Lehman Brothers konkursen, har obligationer ännu förblivit ett ganska exklusivt 

finansieringsinstrument i Europa. Endast en relativt liten grupp av stora företag har 

emitterat obligationer i Europa. (Kaya & Meyer, 2014) 
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Van Landschoot (2008) har också gjort observationer på den europeiska 

obligationsmarknaden i sin undersökning, och hur den skiljer sig från USA. Förutom att 

företagsobligationer i genomsnitt är högre betygsatta än i USA, visar Van Landschoots 

undersökning att europeiska företagsobligationer är mindre känsliga till förändringar i 

den allmänna räntenivån och räntekurvans lutning än företagsobligationer i USA. Enligt 

Van Landschoot (2008) påvisar detta att den finansiella sektorn i Europa skiljer sig från 

USA. Den största delen av obligationerna är emitterade av finansiella institutioner i 

Europa och bankerna har fortfarande en stark roll i företagens skuldfinansiering, särskilt 

i Kontinentaleuropa. Dessutom indikerar undersökningen att europeiska 

företagsobligationer är mindre känsliga till aktiemarknadsavkastningar och volatilitet än 

amerikanska företagsobligationer, samt att den europeiska 

företagsobligationsmarknaden är mera likvid än dess amerikanska motsvarighet. (Van 

Landschoot, 2008) 

2.2 Allmänt om företagsförvärv 

Ur ett juridiskt perspektiv avser man med begreppet företagsförvärv en händelse där 

ägandet och kontroll av ett företag flyttas till ett annat företag. Ett enstaka 

företagsförvärv innebär att det finns ett företag som köper kontroll över ett annat företag. 

Det köpande företaget kallas för företagsförvärvare eller förvärvare och det köpta 

företaget kallas för målföretag16. (Reed et al., 2007; Berk & DeMarzo, 2007) 

Vid ett företagsförvärv kan ägarskapet och kontrollen av ett företag flyttas till ett annat 

företag genom två mekanismer. Antingen kan ett företag eller en grupp av investerare 

förvärva målföretaget eller målföretaget kan fusioneras med ett annat företag. Förvärv 

är en sammanfattande benämning för att beskriva överföringen av äganderätten av ett 

företag. Fusion är däremot en teknisk term för en särskild rättslig procedur som kan eller 

inte kan följa efter ett förvärv. I båda fallen måste det förvärvande företaget eller enheten 

köpa målföretagets aktier eller bestående tillgångar. Det engelska uttrycket för fusioner 

och företagsförvärv, Mergers and Acquisitions (M&A), har dock fått en bredare mening. 

Med begreppet hänvisar man till en komplex helhet som innebär allt från att köpa eller 

sälja företag eller företagsenheter till att kombinera olika företag eller företagsenheter. 

(Reed et al., 2007; Berk & DeMarzo, 2007) I denna avhandling används begreppet 

                                                        
16 target company or target 
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företagsförvärv och förvärv för att beteckna såväl köp av ett företag, en del av ett företag 

eller en fusion. 

2.2.1 Finansiering och betalningssätt vid företagsförvärv 

Finansieringen spelar en viktig roll vid ett företagsförvärv. I praktiken är 

finansieringsarrangemangen i företagsförvärvstransaktionerna en komplex helhet där 

det finns hundratals sätt att finansiera ett företagsförvärv. Betalningen i alla 

företagsförvärv sker antingen i form av företagets kassareserver, aktier eller 

skuldfinansiering. Den enklaste formen av finansiering vid förvärv är att använda 

företagets egna kassareserver, dvs. de kontanter företaget redan har på sitt bankkonto. 

För att skaffa kapital genom skuldfinansiering, kan ett företag antingen ta lån från en 

affärsbank eller emittera obligationer till kreditmarknaden. Dessutom kan en förvärvare 

använda aktiefinansiering i ett företagsförvärv på två olika sätt, antingen emittera sina 

aktier och använda dessa kontanter för att köpa ett annat företag eller företaget kan 

erbjuda sina egna aktier som en form av betalning för ett företag. (Reed et al., 2007) 

Det är lätt att blanda mellan hur ett företagsförvärv är finansierat och med vilket medel 

det betalas. I akademiska litteraturen har dessa två ibland betraktats som synonyma, 

fastän de i praktiken skiljer sig avsevärt (Martynova & Renneboog, 2009). 

Betalningssättet vid ett företagsförvärv klassificeras grovt i kontant- eller 

aktieerbjudanden eller -betalning, eftersom de till sin karaktär är så annorlunda. Med 

aktiebetalning avser man endast att en företagsförvärvare erbjuder sina egna aktier som 

en form av betalning. Däremot kan företagsvärvaren finansiera en kontantbetalning 

antingen med sina egna kassareserver, skuldfinansiering eller genom att emittera sina 

aktier. Oavsett hur en kontantbetalning är finansierad betalas den kontant (Faccio & 

Masulis, 2005; Reed et al., 2007) Enligt en undersökning av Martynova och Renneboog 

(2009) är i genomsnitt minst en tredjedel av fullständigt kontantbetalda företagsförvärv 

finansierade med extern finansiering, och dessa externa finansieringar består i 

genomsnitt till 70 % av skuldfinansiering och till 30 % av aktiefinansiering, dvs. 

kontanter har erhållits genom aktieemission. Därmed spelar skuldfinansiering en viktig 

roll i kontantbetalda företagsförvärv. (Martynova & Renneboog, 2009; Faccio & Masulis, 

2005) 

Figuren 1 nedan illustrerar de olika betalningssätten ett förvärvande företag kan använda 

vid ett företagsförvärv och hur de kan vara finansierade. Utöver ren kontant- eller 

aktiebetalning kan en förvärvare använda en kombination av de båda betalningssätten. 
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Figur 1 Alternativa betalningsformer och sätt att finansiera ett förvärv  
(Baserat på Martynova & Renneboog, 2009) 

              

2.2.2 Företagsförvärv i Europa 

Den europeiska marknaden för företagsförvärv har historiskt sett varit liten i förhållande 

till den i USA. Förvärvsaktiviteten i Europa har traditionellt koncentrerats till 

Storbritannien vars förvärvsmarknad generellt sett mycket liknat förvärvsmarknaden i 

USA. Anledningen till den låga nivån av företagsförvärv i Kontinentaleuropa berodde på 

det att före 1990-talet kännetecknades Europa av en mindre utvecklad heterogen 

marknad där olika länder hade olika lagar och valutor. Dessutom präglades den 

industriella strukturen hos de kontinentaleuropeiska länderna i förhållande till USA av 

relativt små företag vars verksamhet var starkt koncentrerat inom sina nationella 

gränser, och dessa företag kännetecknades av ett svagare investerarskydd. (Martynova & 

Renneboog, 2006; Campa & Hernando, 2004; LaPorta et al., 2000)  

Förvärvsaktiviteten i Europa började öka i början av 1980-talet och steg relativt konstant 

även under 1990-talet. Under åren 1999-2000 kulminerade den europeiska 

förvärvsaktiviteten och mängden av transaktioner nådde liknande siffror som i USA. Då 

började också kontinentaleuropeiska företag för första gången göra förvärv lika intensivt 

som företag i USA och Storbritannien. År 2001 rasade den europeiska förvärvsaktiviteten 

plötsligt till följd av aktiemarknadens kollaps i slutet av 2000. I mitten av 2003 började 

aktiviteten öka relativt kraftigt igen på den europeiska förvärvsmarknaden men den 

avtog år 2007 på grund av den världsomfattande subprime- och kreditkrisen. Sedan 

fjärde kvartalet 2009 har aktiviteten på den europeiska förvärvsmarknaden sakta börjat 

återhämta sig, men den har inte nått samma nivåer som i de två tidigare uppgångarna. 
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(Martynova & Renneboog, 2006, Martynova & Renneboog, 2008; CMS European M&A 

Outlook, 2014) Figur 2 visar utvecklingen av den västeuropeiska förvärvsaktiviteten 

under åren 1999-2014. Figuren är uppställd av de årliga förvärven hos sampelföretagen 

som används i den empiriska undersökningen i denna avhandling så att de årliga 

mängderna för företagsförvärven i figuren 2 inte visar de egentliga antalen av förvärven 

i Europa men illustrerar det allmänna mönstren för upp- och nedgångar av europeiska 

förvärvsaktiviteten. Innehållet av tabellen kommer att diskuteras mera ingående i 

kapitlen 6 och 8 i denna avhandling. 

Figur 2 Utvecklingen av förvärvsaktiviteten i Västeuropa, 1999-2014  
(baserat på data som används i denna avhandling) 

 
 
De senaste uppgångarna i europeiska förvärvsaktiviteten har till sin karaktär varit 

mycket annorlunda än de tidigare. Den växande förvärvsaktiviteten på 1980-talet, i 

synnerhet mot slutet av decenniet, berodde främst på en betydande ökning av 

transatlantiska förvärv mellan Europa och USA, där amerikanska företag främst 

fungerade som förvärvare av europeiska företag. Däremot drevs företagsförvärven under 

1990-talet huvudsakligen av inomeuropeiska17 transaktioner samtidigt som antalet 

transatlantiska förvärv visade en relativt stabil trend. Den kraftiga ökningen av 

europeiska förvärv kan till stor del förklaras av de utmaningar som följde av utvecklingen 

av den gemensamma europeiska marknaden och införandet av euron i slutet av 1990-

talet. Tidigare inhemskt orienterade företag var tvungna att börja göra förvärv för att 

överleva den hårda konkurrensen som den nya globala marknaden hade skapat. Detta 

kännetecknades både av att en betydande andel av förvärven var gränsöverskridande 

transaktioner och att ett avsevärt antal förvärv i Kontinentaleuropa var fientliga förvärv. 

                                                        
17 intra-European 
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Denna ökning av förvärvsaktivitet kan också delvis bero på en bredare 

världsomspännande ökning av omstruktureringar och den ökande ekonomiska 

globaliseringen, teknisk innovation, avreglering och privatisering, samt uppgången på 

de ekonomiska och finansiella marknaderna. (Martynova & Renneboog, 2008; 

Martynova & Renneboog, 2006; Campa & Hernando, 2004) 

Höjdpunkten i förvärvsaktiviteten under åren 1999-2000 kan till stor del härledas till 

inrättandet av den Europeiska monetära unionen (EMU) och införandet av euron, vilka 

tillsammans har främjat den finansiella integrationen på den europeiska marknaden 

som möjliggjorde elimineringen av all valutarisk inom euroområdet samt möjliggjorde 

skapandet av en likvid europeisk kapitalmarknad som gav företag nya finansieringskällor 

såsom euro-noterade obligationer. Under denna period växte den europeiska 

marknaden för företagsobligationer snabbt och dessutom har en europeisk 

skräpobligationsmarknad vuxit fram som erbjöd företagen en annan tillgänglig källa av 

finansiering. Den ökande förvärvsaktiviteten sedan mitten av 2003 var en fortsättning 

av samma förvärvsvåg18 som under den senare delen av 1990-talet och präglades av 

samma särdrag, såsom en stor del av inomeuropeiska gränsöverskridande förvärv. 

(Martynova & Renneboog, 2006; Martynova & Renneboog, 2008; Campa & Hernando, 

2004; Pagano & Von Thadden, 2004) 

                                                        
18 acquisition wave 
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3 TEORETISK REFERENSRAM TILL FÖRVÄRV 

Det finns en konsensus bland den akademiska litteraturen om företagsförvärv att 

företagsförvärv uppkommer i vågor dvs. att en ökad förvärvsaktivitet tenderar samlas 

under vissa tidsperioder. (Martynova & Renneboog, 2008; Harford, 2005) Det har 

hittills förekommit fem förvärvsvågor som har studerats i akademisk litteratur, i början 

av 1990- talet, 1920-talet, 1960-talet, och på 1990-talet, varav Nordamerika har deltagit 

alla av dem, Storbritannien de tre senaste och Kontinentaleuropa två senaste vågor. 

(Martynova & Renneboog, 2008) De föregående förvärvsvågor hade alla gemensamt att 

de oftast förekommit i perioder av ekonomisk återhämtning som karaktäriserades av en 

snabb kreditexpansion, vilket i sin tur var följden av en ökad likviditet på externa 

kapitalmarknader tillsammans med ett kraftigt uppsving på aktiemarknaden. 

Företagsförvärven var också drivna av industriella och tekniska chocker samt 

regulatoriska förändringar, såsom avreglering av marknaderna. Förvärvsvågorna har 

vanligtvis avbrutits på grund av en kraftig nedgång i aktiemarknaderna som följts av en 

ekonomisk recession. (Martynova & Renneboog, 2008)  

Det råder en stor enighet om dessa makroekonomiska särdrag som karaktäriserar 

förvärvsvågor. Däremot finns det ingen enighet om varför fusionsvågor egentligen 

uppstår. Det finns ett brett spektrum av teoretiska förklaringar inom den akademiska 

litteraturen som försöker förklara förekomsten av uppköpsvågor. Dessa teorier kan grovt 

klassificeras i två grupper, till den s.k. neoklassiska19 och den beteendemässiga 

hypotesen20. (Harford, 2005; Martynova & Renneboog, 2008) 

3.1 Den neoklassiska hypotesen till förvärvsvågor 

Den neoklassiska hypotesen föreslår att uppkomsten av uppköpsvågor orsakas av 

industriella, ekonomiska, politiska, eller regulatoriska chocker. Enligt hypotesen leder 

industrichocker till en storskalig omfördelning av tillgångar inom ekonomin genom en 

ökad företagsförvärvsaktivitet. Således brukar denna aktivitet samlas i vissa tidsperioder 

när företagscheferna samtidigt börjar konkurrera om de bästa kombinationerna av 

tillgångar. Detta innebär att företag väljer att förvärva antingen hela eller delar av 

tillgångarna i andra företag. Enligt hypotesen är både aktier och kontanter vanliga 

betalningsmedel vid förvärven av majoritetsintressen av andra företag. Däremot är 

                                                        
19 neoclassical hypothesis 
20 behavioral hypothesis 
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kontantbetalningen det populäraste betalningssättet vid förvärven av vissa tillgångar 

eller enheter av andra företag. (Harford, 2005; Martynova & Renneboog, 2008) 

3.2 Den beteendemässiga hypotesen till förvärvsvågor 

Den beteendemässiga hypotesen förknippar förvärv med utvecklingen av 

kapitalmarknaderna och marknadstiming. Hypotesen föreslår att uppköpsvågor uppstår 

på grund av att företagschefer försöker utnyttja felvärderingar på marknaden genom att 

använda sina övervärderade aktier för att köpa tillgångarna i de lägre värderade 

företagen. Således anses det enligt den beteendemässiga hypotesen att förvärvsvågor 

uppstår under perioder av onormalt höga aktieavkastningar eller  

market-to-book siffror hos vissa företag. I motsats till den neoklassiska hypotesen anser 

den beteendemässiga hypotesen att det inte finns några ekonomiska faktorer som driver 

förvärvsvågor, dvs. förvärvsvågorna orsakas inte av ekonomiska eller regulatoriska 

chocker. Också på grund av att det huvudsakliga betalningsmedlet vid förvärven är 

aktier, så borde inte andelen kontantbetalda förvärv enligt hypotesen öka under 

förvärvsvågorna. Dessutom hävdar hypotesen att förvärvsvågorna karaktäriseras av en 

ökad andel av förvärv av majoritetsintressen, däremot uppstår förvärv av 

minoritetsintressen av andra företag sällan. (Harford, 2005; Martynova & Renneboog, 

2008) 
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4 FINANSIELL FLEXIBILITET OCH INVESTERINGAR 

Harford (2005) kom i sin undersökning, i enlighet med vad som föreslås av den 

neoklassiska hypotesen, fram till att förvärvsvågorna tar sitt ursprung i ekonomiska 

chocker. Han hittade vidare att chocker inte enbart kan förorsaka förvärvsvågor utan det 

måste samtidigt finnas tillräckligt med kapitallikviditet dvs. en tillräckligt låg nivå av 

finansieringsbegränsningar på marknaden för att de skulle uppstå. Hans modell visade 

de facto nästan inget stöd för att förvärvsvågor skulle orsakas av företagschefernas 

marknadstiming, vilket den beteendemässiga hypotesen hävdar, när variabeln för 

kapitalmarknadens likviditet hade tagits med. Därmed visade det sig att företagen 

snarare behöver ha en gynnsam tillgång till finansiering till låg kostnad än övervärderade 

aktier för att de skulle göra förvärv. (Harford, 2005) 

Finansiell flexibilitet spelar en central roll i företagets verksamhet. Graham och Harvey 

(2001) gjorde en enkätundersökning där 392 ekonomichefer tillfrågades om faktorer 

som har att göra med företagens kapitalstruktur. Undersökningen visade att de viktigaste 

faktorerna som påverkar företagets skuldpolitik är finansiell flexibilitet och god 

kreditvärdighet, och dessa faktorer orsakade cheferna mest bekymmer. (Graham & 

Harvey, 2001) Företagens finansiella flexibilitet och finansieringsbegränsningar har 

blivit ett populärt ämne också inom den akademiska litteraturen under de senaste åren. 

Trots att finansiell flexibilitet inte är ett nytt koncept, har det inte tidigare betraktats som 

en avgörande faktor för företagens finansiella beslut. (Denis, 2011) Det implicita 

antagandet bakom de traditionella teorierna om företagets finansieringsval och därmed 

kapital struktur, såsom trade-offteorin21 och pecking-orderteorin22, är att företagen själv 

kan välja sin finansiering enlig sitt behov och att tillgången till kapital är obegränsat 

elastisk till ett rätt pris, samt att kostnaden för kapital enbart beror på risken i företagets 

projekt. När det gäller skuldfinansiering hävdar t.ex. trade-offteorin att företagets 

skuldsättningsgrad bestäms enligt dess efterfrågan på skuld, dvs. företagen väger 

skattefördelar, kostnader för finansiell oro23, felprissättningar24 och 

incitamentseffekter25 av skulder mot eget kapital när de bestämmer om valet av 

skuldfinansiering. Enligt Faulkender och Petersen (2006) kan företagets skuldnivå i 

verkligheten vara ransonerad utanför företaget, dvs. företagen kan inte alltid ta 

                                                        
21 the tradeoff theory 
22 the pecking order theory 
23 costs of financial distress 
24 misvaluation 
25 agency costs 
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ytterligare skuldfinansiering. Inte heller alla företag har möjlighet att välja källan för sin 

skuldfinansiering. Detta gäller speciellt för den offentliga skuldfinansieringen. 

Faulkender och Petersen (2006) framför att företag som inte har tillgång till de offentliga 

skuldmarknaderna är finansiellt begränsade och har betydligt lägre skuldnivåer. 

(Faulkender & Petersen, 2006) 

4.1 Kapitalmarknadsfriktioner och finansiell flexibilitet 

Företag kan utvidga sin verksamhet organiskt, via investeringar i sin verksamhet, eller 

via företagsförvärv genom att köpa andra bolag eller del av andra bolag. I båda fallen 

strävar företagen efter att göra investeringar som ökar företagets värde, dvs. den 

marginella avkastningen av investeringen är högre än den marginella kostnaden att 

finansiera denna investering. (Modigliani & Miller, 1958) I en värld med perfekta 

kapitalmarknader som presenterades av Franco Modigliani och Merton Miller (1958) 

kan företagen bedriva en optimal investeringspolitik där företagen alltid kan maximera 

sitt värde (Modigliani & Miller, 1958). I en sådan friktionsfri miljö har företagen 

fullständig finansiell flexibilitet där de utan kostnader kan anpassa sin finansiella 

struktur och de alltid kan säkra finansiering för projekt med positivt nettonuvärde 

(NPV). (Denis, 2011; Faulkender & Petersen, 2006) När kapitalmarknadsimperfektioner 

uppkommer kan företagen nödvändigtvis inte göra alla de värdeökande investeringar de 

annars hade gjort. Då börjar företagens behov av att upprätthålla sin finansiella 

flexibilitet, dvs. ”företagets förmåga att få finansiering till en låg kostnad så att de kan 

reagera på oförväntade förändringar i företagets kassaflöden eller 

investeringsmöjligheter i tid”, spela en viktig roll. (Denis, 2011, s. 1; Denis & Sibilkov, 

2009; Chen et al., 2014) I verkligheten möter alla företag marknadsfriktioner åtminstone 

i någon grad och vissa företag är mera finansiellt begränsade än andra.  

4.2 Privat och offentlig skuldfinansiering 

Ett företag kan möta marknadsfriktioner och har svårt att få finansiering på grund av 

informationsasymmetrin mellan företaget och finansiärer, dvs. att företagets kvalitet och 

kvaliteten på dess investeringsprojekt inte kan lätt utvärderas av utomstående långivare. 

Privata långivare såsom banker och andra finansiella intermediärer kan potentiellt delvis 

lindra detta problem eftersom de i regel är effektiva på att undersöka olika företag som 

kunde vara potentiella låntagare. Den offentliga skuldmarknaden, generellt 

obligationsmarknaden, består däremot av mera utspridda och mindre välinformerade 
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investerare som inte har samma förmåga att utreda och övervaka de företag som lånar 

pengar från de offentliga skuldmarknaderna. Dessa företag som har tillgång till de 

offentliga skuldmarknaderna har möjlighet att både låna mera och de kan friare 

bestämma hur de använder dessa pengar. (Faulkender & Petersen, 2006; Harford & 

Uysal, 2014) Enligt den tidigare litteraturen, finns det generella skillnader mellan de 

företag som använder privat och offentlig skuldfinansiering. Företag som i huvudsak 

lånar från banker och finansiella intermediärer karaktäriseras som företag som är mer 

riskfyllda, mindre och mindre kända (Petersen & Rajan, 1995; Faulkender & Petersen, 

2006). Företagen som har tillgång till de offentliga skuldmarknaderna brukar däremot 

vara förhållandevis större företag, stora företag med stabil verksamhet som har byggt 

upp sitt rykte genom en framgångsrik samverkan med banklångivare. (Faulkender & 

Petersen; 2006; Diamond, 1991; Cantillo & Wright, 2000; Vasconcelos, 2012). 

Även om de offentliga skuldmarknaderna är en mera önskvärd finansieringskälla ur 

låntagarens synvinkel pga. dess natur, har den privata skuldfinansieringen vissa fördelar, 

speciellt när lånet redan getts ut till låntagaren. Eftersom bankerna är effektiva på att 

övervaka de företag de har gett finansiering, kan denna övervakning öka sannolikheten 

för företagets framgång. En effektiv övervakning och bankernas förmåga att ransonera 

mängden av lånet kan leda till att företaget väljer att inleda effektivare projekt. 

(Diamond, 1991; Mester et al., 2004) Bankerna har också en bättre förmåga att 

omstrukturera företag i finansiella svårigheter. Nackdelen är att skuldfinansiering från 

bankerna och andra finansiella intermediärer generellt kostar mera än finansiering från 

de offentliga marknaderna. (Faulkender & Petersen, 2006) 

4.3 Friktioner i extern finansiering – företag utan kreditbetyg 

Företag som inte har tillgång till de offentliga skuldmarknaderna möter åtminstone i viss 

grad friktioner att skaffa extern finansiering. Hur det påverkar företagets investeringar 

är oklart. Företag som inte har möjlighet att skaffa finansiering via de offentliga 

skuldmarknaderna kunde möjligtvis skaffa finansiering genom att emittera aktier. 

(Harford & Uysal, 2014) Å andra sidan prefererar företag ofta inte att använda 

aktiefinansiering vid företagsförvärv alltför mycket eftersom det orsakar företags 

kontrollproblem26 i företagen, eftersom aktieemissionen försvagar röstetalen hos de 

existerande aktieägarna. (Faccio & Masulis, 2005) Dessutom visar det sig att investerare 

inte heller prefererar att företag använder aktiebetalning vid förvärven.  Historiskt har 

                                                        
26 corporate control concerns 
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det visat sig att aktiefinansierade företagsförvärven i genomsnitt har lett till negativa 

reaktioner i företagens aktiekurs (Hazelkorn et al., 2004). Ett naturligt val för dessa 

företag vore att lita på sina interna kassareserver eller banklån vid finansieringen av 

förvärv. Denis och Sibilkov (2009) och Harford (1999) har påstått att ett sätt för 

finansiellt begränsade företag att minska de negativa effekterna av den begränsade 

tillgången till extern finansiering är att i stället använda interna finansiella resurser, dvs. 

kassaflöden och kassareserver. Dessutom visar Denis & Sibilkovs (2009) undersökning 

att sambandet mellan investeringar och företags värde är betydligt starkare för finansiellt 

begränsade företag än för finansiellt icke- begränsade företag. Författarna hävdar att 

detta beror på att företagets kassatillgångar för det första tillåter finansiellt begränsade 

företag att öka sina investeringar, och för det andra att den marginella investeringen av 

finansiellt begränsade företag är starkare relaterad till ökat företagsvärde än för icke-

ansträngda företag. (Denis & Sibilkov, 2009) Däremot räcker företagens interna 

kassareserver inte till att göra ett flertal förvärv. Whited (1992) visar att 

investeringsaktiviteten hos företag som har begränsad tillgång till extern finansiering, är 

mycket känslig till storleken på företagets interna kassareserver. Således är dessa företag 

åtminstone till en viss utsträckning beroende av banklån. Eftersom bankerna kan 

ransonera mängden av lån till en viss nivå begränsar detta också 

investeringsmöjligheterna hos företag som inte har tillgång till de offentliga 

skuldmarknaderna. Däremot kan dessa enstaka investeringar vara effektivare och mera 

värdeskapande hos dessa företag. (Faulkender & Petersen, 2006) I enlighet med detta 

resonemang ställer bl.a. Harford och Uysal (2014) upp hypotesen om finansiella 

begränsningar27, som föreslår att företag med begränsad tillgång till finansiering, såsom 

företag utan kreditbetyg, måste vara selektiva med sina investeringar och noggrant välja 

att investera endast i de mest lönsamma, dvs. de högsta NPV, projekten vilket gör att 

deras enstaka investeringar varit mera värdeskapande än hos företag som har bra 

tillgång till extern finansiering, t.ex. företag som har ett kreditbetyg (Harford & Uysal, 

2014). 

  

                                                        
27 financial constraints hypothesis 
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4.4 Minskning av finansiella begränsningar – företag med kreditbetyg 

Enligt tidigare forskning är en viktig fördel som de företag som har tillgång till de 

offentliga skuldmarknaderna avnjuter att de har möjligheten att få billigare finansiering, 

eftersom diversifierade obligationsinnehavare har lägre kapitalkostnad än finansiella 

intermediärer, så som banker. (Faulkender & Petersen, 2006; Harford & Uysal, 2014; 

Cantillo & Wright, 2000). På grund av att dessa företag brukar vara stora, ha stabil 

verksamhet och ett bra rykte kan de dessutom dra nytta av den minskade nivån av 

övervakning som är förknippad med deras goda rykte (Vasconcelos, 2012). Därmed 

anses dessa företag som har tillgång till offentlig skuld till mindre grad lida av finansiella 

begränsningar (Faulkender & Petersen, 2006; Harford & Uysal, 2014; Vasconcelos, 

2012). Studien av Faulkender och Petersen (2006) gav bevis om att dessa företag 

verkligen utnyttjar denna flexibla finansieringskälla. Deras studie visade att företag som 

har tillträde till de offentliga skuldmarknaderna, vilket indikeras av företags kreditbetyg, 

har skuldsättningsgrader över 50 % högre än företag som inte har kreditbetyg. 

(Faulkender och Petersen, 2006) 

Man kunde resonera att denna flexibilitet som obligationsmarknaden erbjuder till en 

relativt låg kostnad, i samband med lägre övervakning på grund av mera utspridda och 

mindre välinformerade investerare, leder till att företag med tillgång till de offentliga 

skuldmarknaderna investerar mera och har högre förvärvsaktivitet. Det kan föra med sig 

ökade agentkostnader mellan olika intressenter. Enligt hypotesen om det fria 

kassaflödet28 av Jensen (1986) kan företagscheferna utnyttja obligationsmarknadens 

flexibilitet då de söker finansiering, vilket leder till överinvestering som gynnar 

företagscheferna själva och slutligen orsakar värdeminskande investeringar, vilket i sin 

tur orsakar intressekonflikter mellan ägare och företagsledning. (Jensen 1986; Harford 

& Uysal, 2014) Tidigare forskning har visat att hypotesen om det fria kassaflödet kan 

gälla för företag som har låga finansieringsbegränsningar. Till exempel Harford (1999) 

visade att företags inre finansieringsflexibilitet har en inverkan på deras förvärv. Harford 

(1999) undersökte företagsförvärv hos företag med överskotts kassareserver och kom 

fram till att dessa företag hade en högre sannolikhet att göra förvärv än andra företag 

och att förvärven hos dessa företag var i genomsnitt värdeminskande. (Harford, 1999)  

Å andra sidan kan tillgång till de offentliga skuldmarknaderna också förorsaka 

intressekonflikter mellan finansiärerna av eget kapital och skuld, dvs. företagets ägare 

                                                        
28 free cash flow hypothesis 
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och långivare.  Dessa intressekonflikter kan uppstå på grund av att eget kapital kan ses 

som en köpoption till företaget, dvs. att aktieägaren håller en option på företagets 

tillgångar till det förutbestämda köppriset som motsvarar det nominella värdet på skuld. 

Därmed har aktieägarna ett incitament att öka variationen av värdet på företagets 

tillgångar, och ju mera det uppstår finansiella svårigheter i företaget, desto mera gynnar 

det aktieägarna. (Vasconcelos, 2012) Myers (1977) föreslår också att skuld skapar 

förutsättningar för underinvesteringar och konkurs, vilket sänker värdet av företag. 

Detta kallas för agentkostnaden av skuld. Enligt antagandet om agentkostnaden av skuld 

orsakar höga nivåer av skuld att företaget avstår från projekt med positivt nettonuvärde, 

även om dessa projekt skulle ha gynnat företagets långivare.  (Myers, 1977; Whited 1992) 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras fyra relevanta tidigare forskningar som relaterar till syftet och 

forskningsområde av denna avhandling. De två första undersökningar är mest nära i 

denna undersökning med avseende på såväl forskningsområde, syfte som metod. På 

grund av ett fåtal forskningar som direkt har undersökt ämnet av denna avhandling är 

de två senare delvis relaterade till denna studie. Den första undersökningen av Harford 

och Uysal (2014) är den mest centrala artikeln angående denna avhandling. Den 

undersöker hur företags tillgång till de offentliga skuldmarknaderna påverkar deras 

förvärvsbeslut samt värdeskapande och betalda premier av dessa förvärv. Denna 

avhandling har likheter relativt mycket till Harford och Uysals (2014) angående såväl 

syfte, data som metod, medan koncentrerar sig på den europeiska marknaden i stället 

för Nordamerika.  

Den andra undersökningen av Karampatsas, Petmezas & Travlos (2014) är också mycket 

nära undersökningen av denna avhandling med avseende på syfte och metod. Den 

undersöker också hur företags tillgång till de offentliga skuldmarknaderna, mätt med 

förekomsten av ett kreditbetyg hos företagen, ökar företagens tendens att göra förvärv, 

speciell kontantfinansierade förvärv. Författarna undersöker kontantfinansierade 

förvärv eftersom enligt tidigare forskningen dessa förvärv till största delen är 

finansierade med skuld. Till skillnad från denna avhandling undersöker studien också 

hur olika kreditbetygsklasser påverkar sannolikheten att göra kontantbetalda förvärv.  

Däremot tar undersökningen ingen ställning ifall värdeskapande av dessa förvärv skiljer 

sig. 

Den tredje undersökningen ”Debt, Liquidity Constraunts, and Corporate Investment: 

Evidence from Panel Data” av Whited (1992) relaterar undersökningen av denna 

avhandling genom att den undersöker hur finansiella begränsningar beträffande 

skuldfinansiering påverkar företagens investeringar och hur det skiljer sig mellan 

företagen som är i olika grad av föremål för dessa begränsningar. I studien undersöker 

författaren också hur effekten av finansiella begränsningar skiljer sig mellan företag som 

har och som inte har tillgång till obligationsmarknaden, mätt med företags kreditbetyg. 

Denna undersökning tar inte heller ställning till om värdeskapande av dessa förvärv 

skiljer sig. 
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Den fjärde undersökningen av Maksimovic, Phillips och Yang (2013)  undersöker förvärv 

av privata och offentliga företag inom och utanför fusionsvågor. Undersökningen 

anknyter till denna avhandling genom att den undersöker förvärv mellan två typer av 

företag där den andra typen av företagen är mera finansiellt begränsad än den andra, 

dvs. mellan privata och offentliga företag. Dessutom undersöker Maksimovic, Phillips 

och Yangs (2013) undersökning om hur förvärvsbeteende av dessa företag skiljer sig 

under olika tider där finansieringsförhållanden är annorlunda. Detta kommer denna 

avhandling också ta ställning till. Denna undersökning tar inte heller ställning till ifall 

värdeskapande av dessa förvärv skiljer sig. 

5.1 Harford & Uysal (2014) 

Syftet med undersökningen ”Bond market access and investment” är att undersöka hur 

företags tillgång till de offentliga skuldmarknaderna, mätt med företags kreditbetyg, 

påverkar deras investeringsbeslut dvs. mängden förvärv, värdeskapandet i förvärven och 

premier betalda för dessa förvärv. Undersökningen baserar sig på en undersökning av 

Faulkender och Petersen (2006) som undersökte sambandet mellan företags tillgång till 

de offentliga skuldmarknaderna och företags kapitalstruktur och närmare deras 

skuldsättningsgrad. Deras undersökning visade att företag som hade tillgång till de 

offentliga skuldmarknaderna hade betydligt högre skuldsättningsgrad än företag som 

inte hade tillgång till de offentliga skuldmarknaderna. Harford och Uysal (2014) 

vidareutvecklade Faulkender och Petersens (2006)  undersökning till att undersöka hur 

företags tillgång till de offentliga skuldmarknaderna påverkar företags tendens att göra 

förvärv samt värdeskapandet i dessa förvärv. Det bakomliggande antagandet i båda 

undersökningar är att avsaknaden av ett kreditbetyg beror främst på ett bristande utbud 

av kreditbetyg och inte på företagens bristande efterfrågan på kreditbetyg. Resultatet i 

båda undersökningar har följaktligen visat att kvalificerade företag utan kreditbetyg är 

sällsynta (Harford & Uysal, 2014; Faulkender & Petersen, 2006).  

Författarna framför att på förhand är det inte klart huruvida olika tillgång 

lånemarknaden påverkar företagens investeringar. Författarna ställer upp två teorier, 

hypotesen om det fria kassaflödet29 och hypotesen om finansiella begränsningar30, som 

                                                        
29 the free cash flow hypothesis 
30 the financial constraints hypothesis 
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de testar. Enligt hypotesen om det fria kassaflödet utnyttjar företag som har tillgång till 

de offentliga skuldmarknaderna denna flexibla finansieringsmöjlighet så att förvärven 

av dessa företag blir värdeminskande. Enligt hypotesen om finansiella begränsningar gör 

företagen som inte har tillgång till de offentliga skuldmarknaderna däremot mindre 

förvärv medan förvärven av dessa företag blir värdeökande. 

5.1.1 Datamaterialet i undersökningen  

I undersökningen använder författarna företagsspecifikt data och förvärvsdata över 

företag i USA mellan 1990 och 2011. Företagsspecifikt data har samlats från Compustat 

och The Center for Research on Security prices (CRSP), medan förvärvsdata har samlats 

från the Securities Data Company (SDC) Mergers and Acquisitions (M&A) databas. Ur 

datasamplet exkluderar författarna finansiella företag och reglerade allmännyttiga 

företag samt företag med omsättning under 10 miljoner dollar. Deras slutliga data består 

av 10880 förvärv och 69162 årliga företagsobservationer. 

5.1.2 Metoden för undersökningen  

För att testa förvärvsaktiviteten hos sampelföretagen undersöker författarna först den 

genomsnittliga förekomsten av förvärv per år för hela samplet och för olika subsampel, 

såsom för företag med och utan kreditbetyg, respektive. Därefter gör de samma med en 

multivariat modell, där de använder probit-analys för att testa hur företags tillgång till 

de offentliga skuldmarknaderna påverkar sannolikheten för förvärv, och logit-analys där 

de mäter huruvida företags tillgång till de offentliga skuldmarknaderna påverkar 

storleken på förvärv. Därefter testar författarna huruvida företags tillgång till de 

offentliga skuldmarknaderna påverkar premier som betalas för målföretagen. Till sist 

testar författarna hur företags tillgång till de offentliga skuldmarknaderna påverkar både 

kortsiktiga och långsiktiga onormala avkastningar hos sampelföretagen. Kortsiktiga 

onormala avkastningar testas också med logit-analys där det beroende variabeln är 

kumulativa onormala avkastningar (CAR), hos sampelföretagen som har gjort förvärv, 

under ett fem dagars händelsefönster, dvs. två dagar före och två dagar efter 

förvärvsmeddelandet. Långsiktiga onormala avkastningar testas däremot med hjälp av 

Fama & Frenchs och Carharts fyra-faktor-modell för företag som hade gjort förvärv 

under de senaste fem åren. Dessa onormala avkastningar testades för både företag med 

och utan kreditbetyg, respektive, genom att konstruera likaviktade portföljer av dessa 

båda grupper av företag. 



 

 

26 

5.1.3 Resultaten av undersökningen  

Resultaten i undersökningen visar att företag som har kreditbetyg har större sannolikhet 

att göra förvärv än företagen som inte har kreditbetyg. Resultatet höll även för olika form 

av förvärv, dvs. förvärv av majoritetsintressen och dotterbolagsförvärv, samt efter att 

man hade kontrollerat för företagens karaktär. Dessutom visade det sig att företag som 

har kreditbetyg betalar större premier för sina målföretag. Till sist visade resultaten av 

undersökningen ett negativt samband mellan aktiekursreaktioner vid 

förvärvsmeddelanden och företags kreditbetyg, samt att de onormala avkastningarna var 

större för företag som inte har kreditbetyg i förhållande till företag som har kreditbetyg, 

även om båda grupperna hade positiva onormala avkastningar. 

5.2 Karampatsas, Petmezas & Travlos (2014) 

Karampatsas, Petmezas och Travlos undersöker i sin studie ”Credit ratings and the 

choice of payment method in mergers and acquisitions”, sambandet mellan företags 

kreditbetyg och val av betalningsmedel vid företagsförvärv. Eftersom flera tidigare 

forskningar inom förvärvslitteraturen har bevisat att kontantbetalda förvärv är till 

största delen finansierade av skuld, antar författarna att företag med kreditbetyg främst 

torde använda kontanter som betalningsmedel vid företagsförvärv. Mer specifikt 

undersöker studien både hur förekomsten av kreditbetyg hos ett företag och företags 

kreditvärdighet påverkar sannolikheten för användning av kontanter som 

betalningsmedel vid företagsförvärv.  

Karampatsas, Petmezas och Travlos ställer upp två hypoteser som testas i studien. Den 

första hävdar att förvärvare som har ett kreditbetyg borde ha bättre tillgång till de 

offentliga kreditmarknaderna, eftersom de minskade finansiella begränsningarna hos 

dessa företag gör att de hellre vill låna relativt ”lättare” finansiering via 

obligationsmarknaderna än använda sina interna kassareserver för ett förvärv. Den 

andra hypotesen hävdar att företag med högre kreditbetyg dvs. med bättre 

kreditvärdighet och kreditkvalitet har en större tendens att låna på grund av lägre 

kapitalkostnader och att det finns en högre efterfrågan på deras obligationer. Således 

förväntar sig författarna att det finns ett positivt samband mellan företags 

kreditvärdighet och användning av kontanter som ett betalningsmedel vid ett förvärv. 
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5.2.1 Datamaterialet i undersökningen  

Datat i undersökningen är företagsförvärv som har gjorts inom USA under perioden 1 

januari 1998 till 31 december 2009. Förvärven har samlats från Thomson Financial SDC 

Mergers and Acquisitions databasen. Samplet innehåller både genomförda och 

ogenomförda förvärv med tillgängliga transaktionsvärdet och information om 

betalningssättet. Förvärvaren i samplet är börslistade företag och målföretagen antingen 

börslistade eller privata företag. Förvärvsdata har ytterligare avgränsats till att inkludera 

endast förvärv med transaktionsvärde över 1 miljon USD och representerar  

1 % eller mera av förvärvarens marknadsvärde. Det slutliga samplet består av 6819 

förvärv.  

Kreditbetygsinformationen för alla förvärvare i samplet har samlats från Compustat där 

endast Standard & Poors långsiktiga obligationsbetyg har använts som ett kreditbetyg. 

Av alla 6819 förvärven i samplet hade 1747 förvärv gjorts av företag med kreditbetyg och 

5072 av företag utan kreditbetyg. 

5.2.2 Metoden för undersökningen  

För att undersöka sambandet mellan kreditbetyg och valet av betalningsmedel vid 

företagsförvärv använder författarna fraktionen av kontanter och det totala priset som 

erbjuds av förvärvaren vid ett förvärv som beroende variabel. Eftersom beroende 

variabeln dvs. fraktionen ligger mellan 0 och ett använder författarna en generaliserad 

linjär modell31 GLM logit-regression. Dessutom används Probit-regression för att 

undersöka kvalitativa aspekter för valet av betalningsmedel. I denna modell tar beroende 

variabeln värdet 1 ifall ett förvärv är finansierat till över 50 % med kontanter och o ifall 

det finansierats till över 50 % med aktier. I båda testen modelleras förekomsten av 

kreditbetyg med dummy variabel som tar värdet 1 ifall företaget har ett kreditbetyg och 

0 annars. För att undersöka företags kreditbetyg används en ordinal variabel som 

sträcker sig från 1 till 22. I regressionerna kontrolleras dessutom olika karaktärer av både 

förvärvare32 och målföretag33 samt både års- och industrieffekter34. 

                                                        
31 Generalized Linear Model 
32 bidder 
33 Target 
34 Fixed effects 
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Till sist undersöker författarna ytterligare om outnyttjad skuldkapacitet35 hos ett företag 

har en inverkan på valet av betalningsmedlet vid ett förvärv. För att undersöka detta 

tillämpar författarna samma modeller som i de två tidigare testerna, medan variabeln för 

förekomsten av kreditbetyg byts ut till en variabel för outnyttjad skuldkapacitet som 

mäter skillnaden i skuldkapaciteten mellan de två samgående företagen. Variabeln är 

beräknad genom att använda förhållandet mellan de två samgående företagens 

kreditvärdighet. 

5.2.3 Resultaten av undersökningen  

De olika metoderna för att mäta sannolikheten för valet av kontanter som 

betalningsmedel vid företagsförvärv gav följande resultat. För det första visade sig 

sannolikheten för ett kontanterbjudande eller erbjudanden med del av kontanter vid ett 

förvärv inte ha ett signifikant samband med förekomsten av kreditbetyg hos en 

förvärvare. För det andra visade sig sannolikheten för ett kontanterbjudande eller 

erbjudanden med del av kontanter vid ett förvärv ha ett starkt positivt samband med 

nivån av kreditvärdighet (-betyg) hos en förvärvare. Till sist visade undersökningen att 

outnyttjad skuldkapacitet också verkade vara en avgörande faktor för 

kontanterbjudanden vid företagsförvärv. Detta resultat stöder uppfattningen att 

kreditbetyg är kopplade med valet av betalningsmetod i förvärv. 

Författarna hävdar att deras resultat i allmänhet tyder på att företags kreditbetyg 

minskar på informationsasymmetrin och således leder till minskade kapitalkostnader 

hos förvärvaren samt att företag som har en hög kreditvärdighet (-betyg) möter mindre 

finansiella begränsningar. Dessa företag som kan emittera offentlig skuld med mindre 

friktioner för att göra förvärv. 

5.3 Whited (1992) 

Syftet med undersökningen ”Debt, Liquidity Constraints, and Corporate investments: 

Evidence from Panel Data” av Whited (1992) är att undersöka det ömsesidiga beroendet 

av företagens finansiering och investeringar i en värld där det finns problem med 

asymmetrisk information på lånemarknaden. Mera specifikt undersöker studien 

beteendet hos företagens investeringar där företagen försöker maximera deras värde när 

företagen möter begränsningar för att skaffa skuldfinansiering. Författaren koncentrerar 

                                                        
35 unused debt capacity 
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sig på att undersöka begränsningar i företagens skuldfinansiering eftersom enligt honom 

är skuld för de flesta företag den primära källan till tilläggsfinansiering efter företagens 

interna kassareserver. Därmed antar han att ifall skuld är den primära källan till extern 

finansiering, inverkar kreditrestriktioner36 signifikant på företagens investeringsbeslut.  

De bakomliggande antagandena i studien baserar sig på antagandet om asymmetrisk 

information. Därmed resonerar författaren att små företag med låg likviditet har 

begränsad tillgång till skuldmarknaderna bl.a. därför att de saknar tillräckliga garantier 

för att ta lån. Enligt den vanliga neoklassiska modellen av investeringar innebär denna 

tankegång att ett företag som står inför lånebegränsningar i dag tenderar att bete sig som 

ifall de har en hög och varierande diskonteringsränta. Därmed är företagens 

diskonteringsränta huvudfokus i den empiriska delen.  

5.3.1 Datamaterialet i undersökningen 

Data har samlats från både kombinerade årsrapportsfiler och OTC industrifiler från 

COMPUSTAT. Företagen från de kombinerade årsrapportsfilerna är i allmänhet stora 

företag som är listade antingen på NYSE eller på AMEX. Däremot är företagen från OTC-

filerna mindre företag vars aktier är föremål för mindre aktiv handel.  

Datamaterialet har avgränsats till att inkludera endast företag inom 

tillverkningsindustrin dvs. SIC-koderna mellan 2000 och 3999. Dessutom har företag 

exkluderats ifall data saknas och ifall mera 15 % av företagens tillgångar har varit föremål 

för förvärv. Det slutliga data sträcker sig från 1972 till 1986 och innehåller 325 företag. 

5.3.2 Metoden för undersökningen  

För att undersöka hur företagens investeringar påverkas av finansieringsbegränsningar 

som företagen möter på lånemarknaden tillämpar Whited en Euler-ekvation37 för en 

strukturell modell av investeringar, där själva testerna går ut på att först estimera de 

icke-observerade komponenterna i företagens diskonteringsräntor och sedan sortera 

dessa observationer till två skilda grupper, för begränsade och obegränsade grupper, 

respektive. 

                                                        
36 credit restrictions 
37 Euler equation 
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Det första testet använder hela samplet för att uppskatta i vilken utsträckning olika 

faktorer av finansiell oro påverkar allokeringen av investeringsutgifter hos företagen. 

Modellen inkluderar två variabler för att indikera detta. Den första variabeln är 

förhållandet mellan marknadsvärdet av skuld och företagets totala marknadsvärde. Den 

andra variabeln är förhållandet mellan totala räntekostnader och kassaflöde. I den andra 

uppsättningen av tester delas samplet in på basen av var och en av indikatorerna från det 

föregående testet. Författaren delar också in samplet på basen av huruvida ett företag 

har ett kreditbetyg för sina obligationer i början av sampelperioden eller inte. Idén med 

detta är att testa skillnader mellan båda grupper av företagen eftersom företag som har 

ett kreditbetyg har kontrollerats noggrannare av investerare så att de är till mindre grad 

föremål för informationsasymmetrier. Alla uppsättningar av tester genomförs genom att 

estimera värdet av lagrange-multiplikatorn på olika restriktioner som begränsar företags 

skuldemission. 

5.3.3 Resultaten av undersökningen  

Resultaten av studien visar i sin helhet att alltid när man försöker förstå skillnader i 

företagens investeringsbeteende så måste man beakta skillnader i företagens tillgång till 

kapitalmarknaden, i synnerhet till skuldmarknaden. Författaren nämner dock att vissa 

delar av undersökningen borde tolkas med försiktighet och medger att svårigheten att 

konstruera ett perfekt mått på en indikator för ett företags finansiella oro kan försvaga 

grunden för testet. Det som däremot är klart är att svårigheter att få skuldfinansiering 

har en inverkan på företagets investeringar. Dessutom visar studien att effekten av 

finansiella begränsningar visar sig vara starkare för företag utan kreditbetyg, dvs. företag 

som inte deltar i obligationsmarknaden. Till slut konkluderar White att studiens resultat 

stöder teorin att problemen med asymmetrisk information på kreditmarknaderna 

påverkar möjligheten för ekonomiskt dåliga företag att få extern finansiering och därmed 

deras reala investeringar. 

5.4 Maksimovic, Phillips & Yang (2013) 

Maksimovic, Phillips och Yang undersöker i artikeln ”Private and Public Merger Waves” 

förvärv av privata och offentliga företag inom och utanför fusionsvågor. Syftet med 

studien är att undersöka huruvida reella och finansiella faktorer påverkar 

förvärvsbeteendet hos offentliga och privata företag på olika sätt och varför. Dessutom 

jämför studien fördelningen av förvärv mellan offentliga och privata företag. 
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Enligt författarna har tidigare forskning i stor utsträckning visat att företagsförvärv 

förekommer i vågor. Däremot är orsakerna till vad som får företagen att delta i dessa 

vågor och huruvida förvärven är lika effektiva inom och utanför förvärvsvågor ett 

intressant forskningsområde. Därmed ställer författarna upp två hypoteser om vilka 

faktorer får företag att gå med i förvärvsvågor. Ena är att förvärvsvågor förekommer i 

vågor eftersom investeringsmöjligheter också förekommer i vågor. Andra är att 

förvärvsvågor orsakas av förändringar i likviditeten på marknaden. Orsaken till detta är 

att vissa företag lättare och billigare får kapital vilket gör att de mera aktivt deltar i dessa 

förvärvsvågor; vissa företag får kapital lättare eller billigare än andra företag för sina 

investeringar.  

5.4.1 Datamaterialet i undersökningen  

Data har samlats från the Annual Survey of Manufactures (ASM), Census of 

Manufactures (CMF), and Longitudinal Business databaserna (LBD), där man kan 

identifiera förvärv gjorda av både offentliga och privata företag. Databaserna innehåller 

detaljerad information om ca 50000 produktionsanläggningar och visar också 

förvärven.  

Datasamplet har avgränsats genom att endast inkludera företag som har 

tillverkningsoperationer, dvs. SIC-koder mellan 2000 och 3999. Dessutom bör varje 

företag ha minst tre år av tillgängliga data och företag i industrier där totala värdet av 

transporter i industrin underskrider 1 miljon dollar exkluderas. Det slutliga datasamplet 

innehåller ca 40 000 företag och sampelperioden sträcker sig från 1977 till 2004. 

5.4.2 Metoden för undersökningen  

För att undersöka hur offentliga och privata företag deltar i förvärvsvågor tillämpar 

författarna en basmodell där offentliga och privata företags förvärvsbeslut separeras från 

varandra i olika grupper enligt vilka av följande faktorer påverkar deras förvärv: 

produktivitet, storlek, aktiemarknadsvärdering, eller likviditet. Sedan jämförs 

förändringar i produktivitet mellan offentliga och privata företag inom och utan 

fusionsvågor med hjälp av både Logit-modellen och OLS-regression. I båda modellerna 

används samma variabler. Det beroende variabeln i modellerna är en dummyvariabel 

som är lika med 1 ifall ett företag köper minst en tillverkningsanläggning och annars 0. 

Som förklarande variabler använder författarna olika företagsspecifika variabler och 

kreditspread och S&P marknadsindex som makroekonomiska variabler som reflekterar 



 

 

32 

förhållanden på skuld- och aktiemarknaden, respektive. Testerna utförs också skilt för 

både offentliga och privata företagen genom att inkludera ytterligare förklarande 

variabler såsom årliga aktieavkastningar och Amihu-likviditetsmått i modellen. Till sist 

undersöker författarna hur förvärvsbeteende skiljer sig mellan företag med olika tillgång 

till både obligationsmarknaden och aktiemarknaden. Endast offentliga företag delas in i 

olika grupper enligt likviditeten med avseende på dessa marknader. För att mäta 

kreditlikviditet delas de offentliga företagen in i grupper med högt och lågt kreditbetyg 

och inget kreditbetyg. För att mäta aktiemarknadslikviditet grupperas företagen i tre lika 

stora grupper enligt Amihud-illikviditetsmåttet. Själva testet genomförs med hjälp av 

Logit-modellen, där det beroende variabeln igen är en dummyvariabel som tar värdet 1 

ifall företaget gör ett förvärv och 0 om det inte gör det. De förklarande variablerna är 

samma som i de tidigare testen. 

5.4.3 Resultaten av undersökningen  

Resultaten visar att det finns avsevärda skillnader i förvärvsbeteende mellan offentliga 

och privata företag. De offentliga företagen visade sig göra mera förvärv än privata 

företag, speciellt under fusionsvågor, även om man kontrollerade för företagens storlek 

och produktivitet. Det visade sig också att offentliga och privata företag uppvisar olika 

förvärvsbeteende inom och utanför fusionsvågor. Offentliga företag har nästan dubbelt 

så hög sannolikhet att göra förvärv under en fusionsvåg än utanför förvärvsvågor. 

Däremot visade sig förvärvsaktiviteten hos de privata företagen hållas relativt konstant 

oavsett om det var en fusionsvåg på gång eller inte. Således anser författarna att 

fusionsvågorna till en stor del orsakas av de offentliga företagens högre grad av 

deltagande i dessa vågor.  

Författarna hittade också bevis om att både företags effektivitet och företagens 

aktiemarknadsvärderingar påverkar företagens förvärvsbeslut. Företag med högt 

värderade aktier och hög likviditet på aktiemarknaden gör mera förvärv. Ytterligare 

visade studien att likviditeten på kreditmarknaderna har signifikant inverkan på 

förvärvsaktiviteten och att privata företag är mindre känsliga för 

kreditmarknadslikviditeten än offentliga företag.  De privata företagen möter alltså så 

mycket begränsningar på kreditmarknaderna att kreditmarknadsfluktuationer inte 

påverkar deras förvärvsaktivitet. 

Till sist undersökte författarna hur likviditeten på både obligationsmarknaden, mätt med 

företags kreditbetyg, och aktiemarknaderna påverkar företags förvärvsaktivitet. 



 

 

33 

Resultaten visade att förvärvsbeteendet hos företag med lågt kreditbetyg är mera känsligt 

till kreditmarknadsförhållandena än beteendet hos företag med högt kreditbetyg. 

Förvärvsbeteendet hos offentliga företag utan kreditbetyg liknar mest beteendet hos 

privata företag, som karaktäriseras av låg känslighet för både 

kreditmarknadsförhållanden och produktivitet. Därmed konkluderar författarna att 

resultaten av deras studie påvisar att både tillträde till de finansiella marknaderna och 

marknadslikviditet är viktiga drivkrafter för fusionsvågor, då båda påverkar företagens 

kostnader för externt finansiering. 

5.5 Övriga tidigare forskningar  

Föregående studier koncentrerade sig på marknaden i USA. Detta har att göra med att 

ämnet inte undersökts mycket. Enligt skribentens medvetande har inga liknade 

undersökningar tidigare gjorts på den europeiska marknaden. Eftersom undersökningen 

av denna avhandling görs på den europeiska marknaden, presenteras ytterligare några 

undersökningar som baserar sig på den europeiska marknaden. Dessa studier 

undersöker direkt varken sambandet mellan förvärv och företags kreditbetyg eller hur 

skillnader i tillgängligheten av extern finansiering hos olika företag påverkar deras 

förvärv men studierna bidrar med viktiga synpunkter till forskningsområdet i denna 

avhandling och belyser speciellt den europeiska förvärvsmarknadens särdrag.  

Martynova och Renneboog (2009) undersöker i sin studie ”What determines the 

financing decisions in corporate takeovers: Cost of capital, agency problems, or the 

means of payment?” förvärvarens38 val av finansieringskällor på den europeiska 

förvärvsmarknaden samt värdeskapandet i dessa förvärv under perioden 1993-2001. 

Studiens resultat visar att förvärvarens val av finansieringskälla påverkas av kostnaden 

för kapital39 och går i enlighet med pecking-orderteorin40 dvs. i fall företag har stora 

kassareserver, väljer de att förvärva med interna kassareserver och i fall de har låga 

kassareserver använder de externt kapital för att finansiera förvärv. Behovet att upprätta 

företagets finansiella flexibilitet leder till att företag inte väljer att använda 

skuldfinansiering, även om de skulle ha starka tillväxtmöjligheter, utan får dem att 

använda eget kapital i stället. Angående kvaliteten på förvärv med olika 

finansieringskällor visar resultaten en signifikant negativ aktiekursreaktion för företag 

                                                        
38 bidder 
39 cost of capital 
40 the pecking order theory 
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som förvärvar med eget kapital och för förvärven som är delvis finansierade med eget 

kapital. Författarna hävdar att resultatet bekräftar att investerare anser att 

aktieemissioner vid företagsförvärv signalerar att företagets aktier är övervärderade. 

Undersökningen av Martynova och Renneboog (2011) ”The performance of European 

Market for Corporate Control: Evidence from the Fifth Takeover Wave” undersöker 

prestationen hos stora, medelstora och små företagsförvärv i Kontinentaleuropa och i 

Storbritannien under perioden 1993-2001. Dessutom tar deras studie ställning till hur 

förvärvsprestationen skiljer sig mellan Kontinentaleuropa och Storbritannien. Deras 

studie visar först bevis om att aktiefinansierade och delvis aktiefinansierade 

företagsförvärv har ökat i popularitet, speciellt i Kontinentaleuropa. För dessa förvärv 

visar undersökningen signifikant negativa kumulativa avkastningar (CAR) både hos 

förvärvaren och målföretagen.  Dessutom karaktäriseras de Kontinentaleuropeiska 

förvärven i motsats till förvärven i Storbritannien av ett stort antal förvärv av 

minoritetsintresse. Enligt författarna begränsar rättsliga restriktioner dessa i 

Storbritannien. Till slut konkluderar författarna att investerare i Storbritannien kan 

utvärdera förvärven mera noggrant vid dagen för meddelandet av förvärven pga. att 

förvärvaren i Storbritannien upplever lägre avkastningar under denna dag än 

förvärvaren i Europa. 

5.6 Sammanfattning av tidigare forskning och hypotesbildning 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden påverkar genomförande och värdeförändring av företagsförvärv. 

Det första delsyftet med denna avhandling, dvs. sambandet mellan företags tillgång till 

de offentliga skuldmarknaderna, mätt med företags kreditbetyg, och företagets 

benägenhet att göra förvärvs har undersökts antingen direkt eller delvis i de fyra 

presenterade undersökningarna. Alla undersökningarna är eniga om att en ökad tillgång 

till kapitalmarknaden, med andra ord ökad finansiell flexibilitet, minskad 

informationsasymmetri på kapitalmarknaden eller minskad kapitalkostnad har en 

positiv inverkan på företags förvärvsaktivitet. Därtill anses företags tillgång till 

skuldfinansiering spela en speciellt viktig roll för företagens benägenhet att göra förvärv. 

Dessutom presenterar att Maksimovic et al. (2013) att förvärvsbeteendet hos offentliga 

och privata företag skiljer sig under olika tidsperioder under vilka 

finansieringsförhållandena skiljer sig från varandra. Detta fenomen kan gälla även med 

företag som har tillgång och inte har till obligationsmarknaden, i synnerhet när 
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Maksimovic et al. (2013) visar att känsligheten av förvärvsbeteende till 

kreditmarknadsförhållandena varierar mellan olika slag av företag och även påvisar att 

förvärvsbeteendet hos offentliga företag utan kreditbetyg liknar beteendet hos privata 

företag. Detta kan också variera mellan olika länder i Europa, vilket Martynova och 

Renneboog (2011) visade i sin undersökning: det finns skillnader i förvärvsbeteendet 

mellan olika länder i Europa, speciellt mellan Storbritannien och Kontinentaleuropa. 

Det andra delsyftet med denna avhandling är att undersöka hur skillnader i företagens 

tillgång till skuldmarknaderna (mätt av företags kreditbetyg) påverkar värdeskapande av 

dessa företag. Den enda undersökningen som har direkt undersökt detta ämne är 

Harford och Uysal (2014) i sin undersökning där de hittade tydliga bevis om att företag 

som har bättre tillgång till kreditmarknaderna har lägre onormala avkastningar dvs. 

lägre värdeskapande vid förvärv än företag som har sämre tillgång till lånemarknaden. 

Största delen av undersökningarna om sambandet mellan företags finansiella flexibilitet 

och värdeskapande vid förvärv har undersökt varierande tillgång till företags interna 

finansiella flexibilitet dvs. företags interna kassareserver. Bland annat Harford (1999) 

visade att företag med hög finansiell flexibilitet pga. överlopps kassareserver snarare 

tenderar att göra värdeminskande förvärv. Han visade därmed att hypotesen om det fria 

kassaflödet kan gälla för företag som har låga finansieringsbegränsningar i relation till 

företags inre finansieringsflexibilitet. Denna avhandling undersöker om samma gäller 

för företagens externa finansieringsflexibilitet som orsakas av företags tillgång till 

obligationsmarknaden. Ifall förvärvens värdeskapande påverkas av varierande tillgång 

till extern finansiering, i detta sammanhang obligationsfinansiering, är meningsfullt att 

undersöka i Europa.  

Dessa resultat ger en intressant utgångspunkt for att inleda undersökningen i denna 

avhandling. Dessa snävt undersökta särdrag är värdefulla att undersökas på en marknad 

som innehåller ett brett spektrum av länder av olika karaktär och som skiljer sig 

signifikant från marknaden där liknande aspekter har tidigare undersökts dvs. i USA. 

Europa, speciell Kontinentaleuropa, har varit kraftigt bankbaserad i förhållande till USA. 

Dessutom är marknaden för både europeiska företagsobligationer och företagsförvärv 

relativt ung och såg endast 20 år sedan helt annorlunda ut än i dag.  Vidare är den 

undersöka tidperioden för denna avhandling, åren 1999-2014, unik på ett historiskt sätt 

eftersom Europa i början av sampelperioden upplevde ett uppsving i förvärvsaktiviteten 

som man aldrig hade sett förr, samtidigt som den europeiska 

företagsobligationsmarknaden tillkom och började växa kraftigt. Däremot inträffade i 
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ungefär i mitten av sampelperioden, år 2007, en recession i Europa av ett slag som man 

aldrig hade upplevt i tidigare och som ytterligare förlängdes med eurokrisen från och 

med år 2009. (Martynova & Renneboog, 2006; Martynova & Renneboog, 2008; CMS 

European M&A Outlook, 2014) Därmed bidrar denna avhandling med en signifikant 

kontribution till forskningen inom området. 

5.6.1 Hypoteser 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden påverkar genomförande och värdeförändring av företagsförvärv. 

Därmed kommer följande hypoteser att testas i den empiriska undersökningen i denna 

avhandling. 

H1: Företags tillgång till obligationsmarknaden påverkar dess 

förvärvsaktivitet 

Resonemangen bakom antagandet är att ett kreditbetyg hos företag minskar på 

informationsasymmetrin mellan företaget och investerare och därmed okar deras 

finansiella flexibilitet för att få lättare kapital till deras förvärv. Alla de tidigare 

forskningar som genomgåtts i denna avhandling antyder att företags tillgång till 

obligationsmarknaden, mätt med företags kreditbetyg, har till viss grad inverkan på 

förvärvsaktiviteten. 

 

H2: Företags tillgång till obligationsmarknaden påverkar 

värdeförändringar av förvärv 

Syftet för att undersöka detta sammanhang är att undersöka ifall en ökad finansiell 

flexibilitet, ifall den realiseras i fallet med företags tillgång till obligationsmarknaden, har 

en inverkan på värdeskapande i förvärven. Dessutom undersöker denna avhandling 

samtidigt ifall en begränsad tillgång till obligationsmarknaden påverkar värdeskapande 

i förvärven hos de företag som inte har tillgång till obligationsmarknaden. Av de tidigare 

forskningarna som genomgåtts i denna avhandling har endast undersökningen av 

Harford och Uysal (2014) direkt undersökt detta ämne. Deras undersökning visade att 

företags tillgång till obligationsmarknaden har en signifikant inverkan på värdeskapande 

i förvärven. Dessutom visade Harford (1999) att ökad finansiell flexibilitet, i form av 

överlopps interna kassareserver, har en inverkan på förvärvens lönsamhet. 
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Resonemanget bakom antagandet är att ökad finansiell flexibilitet leder till 

överinvestering vilket leder till mindre värdeskapande förvärv. 

Dessa hypoteser testas för hela samplet med olika slag av förvärv för att kontrollera ifall 

hypoteserna håller oberoende av formen av förvärv och betalningssättet. Dessutom 

testas dessa hypoteser för subsampel för olika tidsperioder, för att sampelperioden 

innehåller olika slags tidsperioder, samt mellan Kontinentaleuropeiska och icke-

kontinentaleuropeiska länder (Storbritannien och Irland) eftersom dessa geografiska 

områden har traditionellt haft finansiella marknader som skiljer sig avsevärt från 

varandra, såsom visades i Martynova och Renneboog (2011). Fenomen av dessa slag har 

inte tidigare undersökts på den europeiska marknaden.  
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6 DATA 

I detta kapitel presenteras data som har använts i undersökningen. Först presenteras 

datainsamlingen och datamaterialet över förvärven och de förklarande variablerna som 

används i multivariata analyser i denna avhandling. Därefter definieras och diskuteras 

dessa förklarande variabler. Sedan presenteras deskriptiva statistiken över de 

förklarande variablerna och förvärven. Till sist förklaras övriga data som behövs för att 

estimera värdeförändringar i förvärven med hjälp av både kumulativa onormala 

avkastningar (CAR) och fyra-faktor-modellen.  

Undersökningen har avgränsats till att undersöka företagsförvärv hos offentliga företag 

i Europa. Inom den europeiska marknaden har samplet avgränsats till att inkludera  

EU-11 länder som tog i bruk euron som valuta år 1999 dvs. Österrike, Belgien, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien 

samt övriga länder såsom Danmark, Sverige, Storbritannien, Norge och Schweiz. 

Samplet för de undersökta företagen har erhållits från Thomson One Banker-databasen 

och inkluderar alla aktiva och avnoterade offentliga företag i dessa länder sedan 

inrättandet av euron, dvs. från början av 1999, till slutet av 2014. På samma sätt som i 

Harford och Uysals (2014) undersökning och flera andra undersökningar om ämnet har 

dessutom finansiella företag och reglerade allmännyttiga företag exkluderats från 

sampelföretagen eftersom deras karaktär skiljer sig från andra företag. För att ytterligare 

avgränsa bort mindre företag ur samplet har företag vars försäljning inte överskred 10 

miljoner euro under något år under sampelperioden exkluderats. Förvärvsdata har 

erhållits från Thomson One Banker för alla sampelföretag och har avgränsats till att 

inkludera endast förvärv med kontanter, aktier och en kombination av kontanter och 

aktier.  

Till följande presenteras datainsamlingen och datamaterialet som har använts i 

undersökningen. Först presenteras datainsamlingen och data för både sampelföretagen 

och förvärven. Sedan presenteras huvudvariablerna samt kontrollvariablerna. Därefter 

presenteras deskriptiv statistik och statistik över sampelföretagens förvärv. Till sist 

presenteras övriga data som behövs för att estimera hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden påverkar värdeförändringar av företagsförvärven. Detta testas 

genom att estimera onormala avkastningar för företagen, både på kort och lång sikt, dvs. 
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kumulativa onormala avkastningar41 (CAR) och alfa. Data för båda metoder presenteras 

skilt.  

6.1 Datainsamling och datamaterial 

Datasamplet för denna avhandling har samlats från Thomson One Banker databasen. 

Datainsamlingen inleddes genom att samla in de företagsspecifika ISIN- och SDC 

CUSIP-koderna för alla offentliga företag, både aktiva och avnoterade, från EU-11 länder 

samt Danmark, Sverige, Storbritannien, Norge och Schweiz, för vidare datainsamling. 

En förutsättning var att sampelföretagen var börslistade i något av de undersökta 

länderna. Liksom i tidigare forskningar (bl.a. Harford och Uysal, 2014; Hovakimian, 

Opler och Titman, 2001; Fama och French, 2005) exkluderades finansiella företag med 

SIC-koderna 6000-6999 och reglerade allmännyttiga företag med SIC-koderna 4900-

4999 från sampelföretagen eftersom deras karaktär skiljer sig från andra företag. 

Dessutom exkluderades företag vars försäljning inte överskred 10 miljoner euro under 

något år under sampelperioden, för att avgränsa de allra minsta företagen ur samplet, i 

linje med undersökningen av Harford och Uysal (2014). Därefter samlades alla 

sampelföretagens slutförda förvärv för perioden 1.1.1999–31.12.2014 in med hjälp av 

deras företagsspecifika SDC CUSIP-koderna. Förvärvsdata samlades in genom att 

använda M&A screening-funktionen i Thomson One Banker-databasen. Förvärvsdata 

skaffades för alla förvärv, dvs. både förvärv av majoritets- och minoritetsintressen, samt 

förvärv som använde antingen kontanter, aktier eller kombinationen av båda som 

betalningsmedel. Dessutom samlades skilt förvärvsdata för olika former av förvärv, dvs. 

för förvärv av majoritets- och minoritetsintresse, samt för betalningsmedel som har 

använt vid förvärvet dvs. för förvärv med kontanter, aktier eller kombinationen av båda. 

Förvärv av majoritetsintresse definieras som fusion och förvärv av minoritetsintresse 

antingen som förvärv av en viss andel av ett annat bolag, förvärv av vissa tillgångar av 

målföretagen eller ett förvärv av dotterbolag, som i andra forskningar, t.ex. Harford och 

Uysal (2014).  

Det slutliga samplet består av 6534 företag dvs. 90144 årliga företagsobservationer. 

Datasamplet i denna avhandling är omfattande och motsvarar andra undersökningar om 

ämnet eller är även en aning större. Av alla 6534 sampelföretagen gjorde totalt 4869 

förvärv under tidsperioden 1.1.1999–31.12.2014. Av dessa förvärv var 89,8 % förvärv av 

majoritetsintresse och 10,2 % förvärv av minoritetsintresse. Angående betalningssätt, 
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var 71,2 % av dessa förvärv betalda endast med kontant, 10,4 % endast med aktier, och 

18,4 % med en kombination av kontanter och aktier. På grund av det stora samplet ökar 

reliabilitet av resultaten och slutsatserna i denna avhandling. Det stora samplet ger också 

en möjlighet att undersöka olika subsampel. 

6.2 Definiering av variabler  

I detta avsnitt motiveras och beskrivs de centrala variablerna i denna undersökning. 

Eftersom metoden i denna avhandling i huvudsak kommer att följa undersökningen av 

Harford och Uysal (2014) används långt samma variabler. Ytterligare kommer 

makroekonomiska variabler samt lands- och tidsspecifika variabler att inkluderas i 

denna av handling.  

6.2.1 Beroende variabler i de olika testen 

De två huvudsyftena med denna avhandling är att (i) undersöka hur företagens tillgång 

till obligationsmarknaderna påverkar deras benägenhet att göra förvärv och (ii) hur detta 

påverkar värdeskapande i förvärv. Därmed är variabler som mäter företags tillträde till 

obligationsmarknaden, förvärv och värdeskapande i förvärv, av störst intresse. I den 

första delen av avhandlingens empiriska del undersöks sambandet mellan företags 

kreditbetyg (indikerar företags tillgång till kreditmarknaderna) och förvärv, där en 

dummyvariabel för förvärven fungerar som beroende variabel. Variabeln tar värdet 1 ifall 

företaget har gjort ett förvärv under ett givet år och 0 ifall företag inte gjort ett förvärv. I 

den andra delen av avhandlingens empiriska del undersöks huruvida skillnader i 

tillgången till obligationsmarknaden orsakar värdeförändringar i förvärven. I detta test 

används kumulativa onormala avkastningar som beroende variabel. De förklarande 

variablerna är till största delen samma som i underökningen av Harford och Uysal 

(2014). 

Variabeln för företags kreditbetyg, dvs. tillträde till obligationsmarknaden, är av största 

intresse i alla de multivariata analyserna i denna avhandling. Företags kreditbetyg dvs. 

ifall företag har ett kreditbetyg eller inte, har använts som mått för att indikera företags 

tillgång till obligationsmarknaden i många högklassade akademiska undersökningar 

inom ämnet, till exempel i de undersökningar av Harford och Uysal (2014), Karampatsas 

et al. (2014), och Whited (1992) som presentaredes i kapitlet om tidigare forskning, och 

Faulkender och Petersens (2006) undersökning. Därmed i denna undersökning 

klassificeras alltså företag så att de har tillgång till obligationsmarknaden endast ifall de 
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har eller har haft ett långfristigt kreditbetyg av något av de tre största 

kreditvärderingsbolagen (dvs. Standard & Poor’s, Moody’s, eller Fitch) under den 

undersökta tidsperioden. Kreditbetygsvariabeln används som en dummyvariabel som 

tar värdet 1 ifall om de ovannämnda kriterierna uppfylls, annars tar det 0.  

Utöver dummyvariabeln av kreditbetyg, inkluderas ett antal kontrollvariabler som i 

tidigare forskning visat sig påverka företagens förvärvsaktivitet eller avkastningar. Dessa 

variabler består av företagsspecifika variabler och två makroekonomiska variabler som 

reflekterar storleken på obligations- och aktiemarknaderna i de undersökta länderna. 

Årliga data för företagsspecifika variabler har samlats från Thomson One Banker 

databasen medan data för makroekonomiska variabler som reflekterar både storleken på 

aktiemarknaden och obligationsmarknaden har samlats från Världsbankens42 statistiska 

databas. Ytterligare inkluderas lands- och årsdummyvariabler för att fånga landspecifika 

och tidspecifika skillnader och samtidigt kontrollera inverkan av dessa på de beroende 

variablerna. Följande kontrollvariabler inkluderas därmed i undersökningen som ses i 

tabell 1. 

Tabell 1 Tabell över förklarande variabler 
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6.2.1.1 Definiering av variabler som påverkar företags förvärvsaktivitet 

Alla de både företags- och marknadsspecifika variabler som presenterades i tabell 1 kan 

antas inverka på företagens förvärvsaktivitet. Den naturliga logaritmen av försäljningen 

reflekterar företags storlek och inkluderas som kontrollvariabel eftersom stora företag 

visar sig ha högre förvärvsaktivitet (Almazan et al., 2010). Naturliga logaritmen av 

försäljning används i stället för bara försäljning eftersom variabeln inte är 

normalfördelad, som i Harford och Uysal (2014). Det är således viktigt att kontrollera för 

företags storlek för att kunna utvärdera om det är företagets kreditbetyg eller storleken 

som är den avgörande faktorn för företagets förvärvsbeteende. Det är också relevant att 

kontrollera för felvärderingen av företag eftersom felvärderingar kan vara en viktig 

faktor som ökar sannolikheten för ett företag att göra förvärv ifall den beteendemässiga 

hypotesen håller, såsom diskuterades i avsnitt 3.9.2. Enligt hypotesen orsakas 

förvärvsvågorna pga. företagschefer försöker utnyttja felvärderingar på marknaden. 

Både aktieavkastningen och market-to-book-kvoten indikerar felvärderingar av 

företagen. Dessa variabler kan också ge viktiga implikationer antigen för eller emot den 

beteendemässiga hypotesen. EBITDA/totala tillgångar indikerar däremot företagens 

lönsamhet. God lönsamhet kan också högst sannolikt öka företagens tendens att göra 

förvärv. Bland annat Harford (1999) har visat ett positivt samband mellan företags 

lönsamhet och förvärvsaktivitet (Harford, 1999). Marknadsskuldsättningsgraden, dvs. 

förhållandet mellan företags skulder och marknadsvärde, åtskiljer effekten av skuld och 

effekten av kreditbetyg (Harford & Uysals, 2014). Dessutom har det visat sig enligt 

tidigare forskning (bl.a. Harford, 1999; Denis & Sibilkov, 2009; Chen et al., 2014) att 

företags finansiella flexibilitet med avseende på företags interna kassareserver ökar 

företags tendens att göra förvärv. Enligt Denis och Sibilkov (2009) är kassareserverna en 

viktig finansieringskälla för företags investeringar, speciellt när tillgången till extern 

finansiering är begränsad (Denis & Sibilkov, 2009). Därmed ger testerna i denna 

avhandling också viktiga synpunkter på ifall tillgången till obligationsmarknaden ökar 

företags förvärvsaktivitet utöver tillgängliga kassareserver, dvs. om intern eller extern 

finansiell flexibilitet har en större inverkan förvärv. Utöver de föregående 

kontrollvariablerna används två variabler som reflekterar storleken på både aktie- och 

obligationsmarknaden hos de undersökta länderna. Båda variablerna kan antas ha ett 

positivt, antingen direkt eller indirekt, samband med företagens tillgång till 

obligationsmarknaderna. I mera utvecklade länder lär företag, speciellt de med 

kreditbetyg, har bättre tillgång till de offentliga skuldmarknaderna. 
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6.2.1.2 Definiering av variabler som påverkar företags avkastningar  

För att undersöka hur värdeskapande av förvärv hos företag som har tillgång till 

obligationsmarknaden och dem som inte har skiljer sig, tillämpas också multivariat 

analys. I den multivariata analysen används ett mått på onormala avkastningar kring 

förvärvstidpunkten dvs. kumulativa onormala avkastningar (CAR) som beroende 

variabel. De förklarande variablerna och dummyvariablerna som används i modellen är 

däremot till största delen samma som presenterades i tidigare avsnitt (6.2.1.1), och 

företags kreditbetyg är av största intresse. De övriga variablerna tillämpas för att 

kontrollera för olika faktorer som påverkar företags avkastningar och inkluderar 

företagsspecifika, makroekonomiska, landspecifika och tidspecifika variabler samt 

ytterligare dummyvariabler som indikerar ifall förvärven är betalda med kontanter, 

aktier eller en kombination av kontanter och aktier. Tidigare forskning har visat bevis 

om ett negativt samband mellan företags storlek och avkastningar (Moeller et al., 2004). 

Variabeln för marknadsskuldsättningsgrad är inkluderad i modellen för att mäta 

effekten av företags skuldsättningsgrad och avkastningar (Harford & Uysal, 2014). 

Dessutom har tidigare forskning bevisat att marknaden inte värderar betalningssättet i 

förvärven på samma sätt. Generellt sett har investerare visat sig uppskatta positivt 

kontantbetalda förvärv, medan aktiebetalda förvärv generellt sett varit associerade med 

negativa onormala avkastningar hos förvärvaren43 (Hazelkorn et al., 2004; Martynova & 

Renneboog, 2009). 

6.3 Deskriptiv statistik och sampelföretagens förvärv 

I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik över sampelföretagen och förvärv av olika form. 

Data i denna avhandling är relativt omfattande och består allt som allt av 90144 årliga 

företagsobservationer för både aktiva och avnoterade offentliga företag i EU-11 länder 

samt Danmark, Sverige, Storbritannien, Norge och Schweiz. Ur tabellen framgår 

medeltal, standardavvikelse, minimum och maximum, samt antalet observationer för 

alla företag som är inkluderade i undersökningen.  

Som man ser ur tabellen är totala tillgångar av alla sampelföretag i genomsnitt 1959 

miljoner euro och försäljningen, dvs. den naturliga logaritmen av försäljning, i medeltal 

4,70 miljoner euro. Sampelföretagens aktieavkastning har varit genomsnitt 12,7% och 

market-to-book-kvoten 1,3. Lönsamheten, i form av förhållandet mellan EBITDA och 
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totala tillgångar, har varit relativt låg med en nivå på 0,9 % och 

marknadsskuldsättningsgraden har varit i genomsnitt ca 0,30 %, samt kassatillgångar i 

förhållande till totala tillgångar i genomsnitt ca 0,16 %. 

Tabellen visar dessutom att 7,3 %, dvs. 409 stycken av företagen i datasamplet har eller 

har haft ett kreditbetyg under sampelperioden. Tabellen visar också att 5,4 % av 

företagen har gjort åtminstone ett förvärv under de undersökta åren. Den visar vidare 

att, under de undersökta åren, har i genomsnitt 5 % av företagen förvärvat 

majoritetsintresse och 0,6 % har förvärvat minoritetsintresse av ett annat bolag. 4,1 % av 

sampelföretagen har använt kontant som betalningsmedel, 0,6 % har använt aktier, och 

1,1 % har använt en kombination av dem båda under de undersökta åren. 

 

Tabell 2 Deskriptiv statistik över de förklarande variablerna och förvärven 
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Figur 3 presenterar utvecklingen av alla förvärv, förvärv av majoritetsintresse och 

minoritetsintresse. Man kan se ur figuren att den största delen av förvärven hos 

sampelföretagen var förvärv av majoritetsintresse. Däremot visar sig förvärven av 

minoritetsintresse hålla sig konstant på en relativt låg nivå under de undersökta åren.   

Figur 3 Utvecklingen av alla förvärv, förvärv av majoritets- och minoritetsintresse 

 

Figur 4 visar utvecklingen av de olika betalningsmedlen sampelföretagen har gjort 

förvärv med. Ur tabellen framgår att kontanter har varit den allra populäraste 

betalningsformen. Den näst populära betalningsformen har varit kombinationen av 

kontanter och aktier och det minst populära har varit förvärv betalda endast med aktier, 

även om dessa två betalningssätt är relativt nära varandra, förutom under tiden för 

uppsvinget i den europeiska förvärvsaktiviteten mellan 2003 och 2007-2008. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning. 

Figur 4 Utvecklingen av olika betalningsmedlen under den undersökta tidsperioden 
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6.4 Övriga data  

Eftersom den andra delen av den empiriska delen undersöker huruvida företags tillgång 

till obligationsmarknaden påverkar värdeskapande i deras förvärv, mätt med onormala 

avkastningar, behövs också avkastningsdata i denna avhandling, utöver de data som 

presenterades tidigare. Övriga data för undersökningen har använts för att testa hur 

företagens kreditbetyg påverkar kvaliteten på förvärv. Detta undersöks både genom 

undersöka aktiekursreaktioner hos förvärvaren kring förvärvsmeddelanden samt hur 

långsiktiga onormala avkastningar skiljer sig mellan företag som har och inte har 

kreditbetyg. Dessa fenomen undersöks först genom att undersöka kumulativa onormala 

avkastningar44 (CAR) hos förvärvaren under ett kort, fem dagars händelsefönster45 kring 

förvärvsmeddelandet. Därefter undersöks hur onormala avkastningar skiljer sig mellan 

två grupper av företag, dvs. dem som har och dem som inte har ett kreditbetyg, på lång 

sikt. Detta undersöks genom att estimera alfa46 med hjälp av fyra-faktor-modellen för 

båda grupper av företag. 

6.4.1 Kumulativa onormala avkastningar (CAR) 

Eftersom meningen är att undersöka kortsiktiga onormala avkastningar kring 

förvärvsmeddelanden med hjälp av CAR behövs dagliga avkastningsdata. Insamlingen 

av data över företagens dagliga avkastningar inleddes genom att först samla in de dagliga 

aktiekurserna för varje sampelföretag under perioden 1.1.1999–31.12.2014 från 

Thomson One Banker-databasen. Ur de dagliga aktiepriserna för varje sampelföretag 

räknades de dagliga logaritmerade avkastningarna, som kan tolkas som kontinuerligt 

sammansatta avkastningar47 ut.  Logaritmerade avkastningar räknades i stället för 

vanliga aritmetiska avkastningar på grund av flera fördelaktiga teoretiska och statistiska 

egenskaper, såsom att logaritmerade avkastningar jämnar ut avkastningar, förvandlar 

avkastningar närmare normalfördelning och att avkastningar blir lättare att behandla, 

t.ex. adderas ihop för olika tidsperioder. (Hudson & Gregorius, 2010) Dessutom har 

underökningen av Duarte-Silva och Kimel (2014) bevisat att vid undersökningar av 

kortsiktiga onormala avkastningar med korta händelsefönster ger logaritmerade och 

aritmetiska avkastningar likvärdiga resultat.  

                                                        
44 Cumulative abnormal earnings 
45 event window 
46 alpha 
47 continuously combounded returns 
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För att estimera onormala avkastningar behövs dessutom en uppskattning för 

marknadsindexet. I detta sammanhang har MSCI World-indexet valts som uppskattning 

för marknadsindexet, eftersom det påverkas relativt lite av händelser i enstaka 

europeiska länder på grund av att t.ex. ca 10 % av företagen i indexet består av företag 

från Storbritannien och ännu färre från Kontinentaleuropa (Korkeamäki, 2011). MSCI 

World-indexet har erhållits från S&P Capital IQ-databasen. Indexet har också 

transformerats till logaritmerade avkastningar på samma sätt som aktiekurserna för 

sampelföretagen. Det är viktigt att kalkylera avkastningarna på ett liknande och 

konsistent sätt. Själva metoden för att estimera kumulativa avkastningar presenteras i 

avsnitt 7.2. 

6.4.2 Långsiktiga onormala avkastningar (alfa) 

För att undersöka långsiktiga onormala avkastningar har månatliga avkastningar 

använts för varje sampelföretag för perioden mellan januari 1999 och december 2014. 

Det månatliga avkastningsdata har erhållits från Thomson One Banker-databasen. 

Avkastningarna är också sammansatta avkastningar. I detta sammanhang, med 

långsiktiga onormala avkastningar, är de statistiska egenskaperna av sammansatta 

avkastningar viktigare än vid kalkyleringar av kortsiktiga onormala avkastningar 

(Hudson & Gregorius, 2010). Övriga data som behövs för att estimera långsiktiga 

onormala avkastningar för företag med och utan kreditbetyg har erhållits från Kenneth 

R. French-databasen. I databasen finns historiska data för marknadsavkastningen och 

den riskfria räntan. Dessutom finns det historiska data för de ytterligare faktorer som 

förklarar variationen i aktieavkastningar, som presenterades av Fama och French (1993) 

och Carhart (1997). Data som erhållits från Kenneth R. French-databasen var månatliga 

europeiska data. Till slut justerades de övriga data att täcka samma tidsperiod som 

sampelperioden i denna avhandling dvs. från januari 1999 till december 2014. 
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6.5 Indelning av data i subsampel 

För att undersöka hur företags tillträde till obligationsmarknaden påverkar både 

företagens förvärvsaktivitet och värdeskapande av dessa förvärv under olika tidsperioder 

har sampelperioden av denna avhandling delats jämnt i två lika långa tidsperioder. Den 

första tidsperioden sträcker sig från januari 1999 till december 2006 och den andra 

tidsperioden sträcker sig från januari 2007 till december 2014.  

Orsaken till att dela data i två olika tidsperioder är att undersöka hur både 

förvärvsaktivitet och värdeskapande av förvärven skiljer sig mellan företag med 

kreditbetyg och utan kreditbetyg under tidsperioder som skiljer sig markant till sin 

karaktär. 

Angående förvärvsaktiviteten innehåller den förra hälften två höjdpunkter på den 

europeiska förvärvsaktiviteten, s.k. förvärvsvågor. Den första och den mest kraftiga 

förvärvsboomen i Europa skede under 1999-2000 och lugnade ner sig efter 

aktiemarknadens kollaps i slutet av år 2000. Den andra uppgången, som inte helt nådde 

upp till samma siffror, började i mitten av 2003 och slutade med finanskrisen i mitten 

av 2007. (Martynova & Renneboog, 2006; Martynova & Renneboog, 2008; CMS 

European M&A Outlook, 2014) Den senare hälften av sampelperioden karaktäriseras 

däremot av en period med i genomsnitt betydligt lägre förvärvsaktivitet i förhållande till 

den tidigare hälften. Detta kan man tydligt observera i figurerna 2, 3 och 4 i denna 

avhandling. 

Angående antalet företagsobligationer skedde en oerhörd ökning i europeiska 

företagsobligationsemissioner först under senare hälften av sampelperioden, dvs. från 

och med år 2009, vilket man kan se i figur 5. Denna intensitet i 

företagsobligationsemissioner har hållit i sig relativt kraftigt fram till slutet av år 2014. 

Den tidigare hälften av sampelperioden karaktäriseras däremot av att 

företagsobligationer inte ännu var lika vanliga på den europeiska marknaden som i dag 

men det fanns ändå en marknad för dem. Dessutom hade det trots allt skett en relativt 

stor ökning i de europeiska obligationsemissionerna och antalet utestående 

företagsobligationer speciellt sedan början av 1999 till mitten av 2003, varefter den en 

relativt stabil period på den europeiska obligationsmarknaden följde. Data över både 

mängden företagsobligationsemissioner och utestående företagsobligationer i figur 5 har 

erhållits från Europeiska Centralbankens statistiska databas och innehåller långsiktiga 

företagsobligationer emitterade av icke-finansiella företag i euro-området.  
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Båda tidperioder har både upp- och nedgångar med avseende på de allmänna 

marknadslägena. MSCI world-aktiemarknadsindexet är presenterat i figur 5 för att 

illustrera detta. Den senare hälften av sampelperioden karaktäriseras trots allt av en 

mera långvarig lågkonjunktur på den europeiska marknaden på grund av finanskrisen 

år 2007 som följdes av eurokrisen 2009.  

Figur 5 Utvecklingen av företagsobligationer i Europa samt de allmänna marknadslägena 
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7 METOD 

I detta kapitel presenteras de metoder som används för både multivariata analyser och 

fyra-faktor-modellen i denna avhandling. Ytterligare beräknas de genomsnittliga 

förvärven och kumulativa onormala avkastningar (CAR) för företag med och utan 

kreditbetyg för olika subsampel, som kräver inte noggrannare förklaring i denna metod 

kapitlet utan förklaras kortfattad i resultat kapitlet. Metoderna i denna avhandling följer 

i huvudsakligen de metoder som användes i undersökningen av Harford & Uysal (2014). 

Karampatsas et al. (2014) och Maksimovic et al. (2013) använde också metoder som till 

viss del liknar metoderna i denna. Först presenteras Probit-modellen, som används i en 

multivariat analys för att undersöka hur företags kreditbetyg påverkar sannolikheten att 

göra förvärv. Därefter presenteras kumulativa onormala avkastningar (CAR), som också 

används i en multivariat analys för att undersöka hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden påverkar värdeförändringar i företagsförvärv. Utöver de 

kortsiktiga onormala avkastningarna, CAR, kommer denna avhandling också att 

undersöka hur de långsiktiga onormala avkastningarna skiljer sig mellan sampelföretag 

med och utan kreditbetyg. Till sist presenteras fyra-faktor-modellen som används för att 

undersöka de långsiktiga onormala avkastningarna dvs. alfa hos sampelföretagen. 

Probit-modellen estimeras med hjälp av ML-metoden48, och både för de kumulativa 

onormala avkastningarna (CAR) och de långsiktiga onormala avkastningarna utförs 

själva testet med hjälp av lineär regression49. Alla empiriska test i denna avhandling har 

utförts med Stata.  

Först presenteras själva metoden, sedan hur de har tillämpats i avhandlingen och till sist 

de viktigaste statistiska förhandskraven för respektive metod. 

7.1 Probit-modell 

I denna avhandling tillämpas probit-modellen för att undersöka hur företags kreditbetyg 

påverkar sannolikheten att göra förvärv, eftersom modellens karaktär lämpar sig bra för 

detta syfte. Modellen har använts av Harford och Uysal (2014) för samma syfte. 

Probit-modellen hör tillsammans med logit-modellen till gruppen av modeller med ett 

begränsat antal beroende variabler50 där värdet för de beroende variablerna är begränsat 

                                                        
48 maximum likelihood 
49 Ordinary least squares, OLS 
50 limited dependent variable models 
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antingen till ett visst antal heltal eller där beroende variabeln är en binär variabel som 

kan ta antingen värdet 1 eller 0. Probit-modellen används i synnerhet ofta i modeller där 

det beroende variabeln är en dummyvariabel. (Brooks, 2008) 

Om man tänker en linjär modell s.k. linjär sannolikhetsmodell, där det beroende 

variabeln är en dummyvariabeln.  

       𝑃𝑖 = 𝑝(𝑦𝑖 = 1) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝛽3𝑥3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝜇𝑖                                    (7.1) 

Modellen baserar sig på antagandet att sannolikheten för en händelse, 𝑃, inträffar är 

linjärt relaterad till et antal förklarande variabler 𝑥2𝑖, 𝑥3𝑖,…, 𝑥𝑘𝑖. Vanligtvis skulle man 

estimera modellen med OLS-metoden51 så att de estimerade värden från regressionen är 

estimerade sannolikheter för 𝑦𝑖 = 1 för varje observation 𝑖 och de 

lutningskoefficienterna, 𝐵𝑖, kan tolkas vara som förändringar i sannolikheten för att det 

beroende variabeln kommer att motsvara 1 för en enhets förändring 𝑖 en viss förklarande 

där effekten av alla andra förklarande variabler hålls konstanta. Denna estimering med 

OLS-metoden har dock vissa svagheter såsom att den överestimerar sannolikheter för 1 

och 0 samt den lider vanligtvis av heteroskedasticitet och av att feltermerna kan inte 

antas vara normaltfördelade. (Brooks, 2008) 

Probit-modellen (också logit-modellen) kan korrigera dessa svagheter genom att den 

också kan producera estimerade sannolikheter som är mindre än 0 eller större än 1. Detta 

är möjligt eftersom Probit-modellen använder en funktion som effektivt omvandlar 

regressionsmodellen så att de estimerade värdena för de förklarande variablerna är 

begränsade till intervallet mellan 0 och 1. (Brooks, 2008) 

För att beskriva funktionen för probit-modellen, är 𝐹, en funktion för en uppsättning av 

stokastiska variabler, z, som kan beskrivas som: 

𝐹(𝑧𝑖) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1

2
(

𝑧𝑖
2

𝜎
)
                                                     (7.2) 

där e är en exponentialfunktion för funktionen av probit-modellen. Namnet för probit-

modellen kommer från det faktum att funktionen F egentligen är den kumulativa 

                                                        
51 Ordinary least squares 
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fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad stokastisk variabel52. I en 

probit-modell anges marginal effekten av förändringen i en förklarande variabel, t.ex. 

𝑥2𝑖, till det beroende variabeln ges av 𝛽2𝐹(𝑧𝑖), där en uppsättning av stokastiska 

variabler är:  

𝑧 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝛽3𝑥3𝑖 + ⋯ + 𝜇𝑖                                    (7.3) 

Eftersom probit-modellen är en icke-linjär modell estimeras parametrarna i modellen 

med hjälp av ML-metoden i stället för OLS, som vanligtvis används med linjära modeller. 

(Brooks, 2008) 

7.1.1 Tillämpning i avhandlingen 

I denna avhandling används Probit-modellen i en multivariat analys för att undersöka 

hur företags kreditbetyg påverkar sannolikheten att göra förvärv. Som beroende variabel 

används en dummyvariabel som tar värdet 1 ifall ett företag gör ett förvärv under ett givet 

år och 0 ifall det inte gör det. Förklarande variabler i modellen är presenterade i avsnitt 

6.2.1. i tabell 1 som innehåller både kvantitativa och kvalitativa variabler dvs. 

dummyvariabler. Den viktigaste av de förklarande variablerna är dummy-variabeln för 

kreditbetyg. Med hjälp av modellen kan man därmed undersöka hur förekomsten av ett 

kreditbetyg hos ett företag påverkar dess sannolikhet att göra förvärv. De andra 

förklarande variablerna har använts för att kontrollera för andra faktorer som kan ha en 

inverkan på företags benägenhet att göra förvärv. Års- och landsdummyvariablerna 

tillämpas för att kontrollera för variationerna mellan de undersökta åren och länderna. 

En illustration av probit-modellen som används i denna avhandling: 

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔𝑖 + ⋯ + 𝜇𝑖                                       (7.4) 

Där 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑖 = 1 ifall företag gör ett förvärv och 0 annars; 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔𝑖 = 1 ifall 

företag har ett kreditbetyg under de undersökta åren och 0 annars.   

Själva data över varje 6534 sampelföretag är uppställda i paneldataform för åren mellan 

1999-2014 så att det allt som allt finns 90144 årliga företagsobservationer.  

Probit-regressionen har utförts som population-medelvärdesmodell i enlighet med 

tidigare forskning, bl.a. Harford och Uysal (2014). 

                                                        
52 the cumulative distribution function for a standard normally distributed random variable 
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7.1.2 Viktigaste statistiska förhandskraven 

Eftersom estimeringen probit-modellen med hjälp av ML-metoden korrigerar de flesta 

statistiska svagheter som uppstår med OLS regressionen med linjära modeller, har 

endast heteroskedasticitet och multikollinearitet skilt kontrollerats för probit-

regressionerna i denna avhandling. Även om estimeringen probit-modellen med ML-

metoden i sig borde lindra heteroskedasticitet, har alla probit-regressionerna estimerats 

med robusta standardavvikelser för att försäkra att resultaten inte förvrängs av 

heteroskedasticitet. Multikollinearitet har uppskattats med hjälp av 

korrelationsmatrisen. Korrelationsmatrisen över de förklarade variablerna är illustrerad 

i bilaga 1. Ur tabellen kan man se att den högsta korrelationen på 0,56 fås mellan 

variablerna kreditbetyg och försäljning. Deras korrelation är ändå rejält under 0,8 som 

uppskattas som gränsen för att orsaka problem med multikollinearitet (Brooks, 2008). 

De andra förklarande variablerna har dessutom mycket lägre korrelation. Därmed kan 

man konstatera att det inte uppstår problem med multikollinearitet för de förklarande 

variablerna. 

Lands- och års-dummyvariablerna kan orsaka en s.k. dummyvariabelsfälla53 när probit-

modellerna är estimerade med en konstant variabel. Problemet orsakas eftersom 

variablerna för varje företag har estimerats i paneldataform skilt för varje undersökt år 

under perioden 1999-2014, dvs. 16 år. Så det finns sammanlagt 16 st. konstanta variabler 

för varje företag. Dessutom finns det 16 st. dummyvariabler för både år och land, 

respektive. Således uppstår Dummyvariabelsfällan när det finns lika många konstanta 

variabler som det finns dummyvariabler för att kontrollera för både variationer mellan 

år och länder. Stata tar beaktar detta problem och lämnar bort en av dummyvariablerna 

så att problemet undviks. (Brooks, 2008) 

7.2 Kumulativa onormala avkastningar (CAR) 

Kumulativa onormala avkastningar (CAR) har använts i denna avhandling för att 

undersöka huruvida företags kreditbetyg har en inverkan på värdeförändringar i 

förvärven. Detta görs, liksom i bl.a. Harford och Uysals (2014), och Fuller et al:s (2002) 

studier, genom att undersöka aktiekursreaktioner hos de förvärvande företagen med 

hjälp av CAR under ett femdagars händelsefönster, dvs. två dagar före och två dagar efter 

förvärvsmeddelandet. Undersökningen av förvärvarens aktiekursreaktioner med hjälp 

                                                        
53 dummy variable trap 
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av CAR med händelsefönster av olika längder har använts brett inom tidigare forskning 

och är den dominerade metoden för att uppskatta lönsamheten hos företagsförvärv. 

Orsaken till att värdeskapande av företagsförvärven undersöks ur aktieägarens 

perspektiv i stället för andra intressenters perspektiv är att aktieägarna är 

residualägare54 av företaget och därmed ger aktieägarvärde värdefulla implikationer om 

framtida lönsamheten av företaget. (Martynova & Renneboog, 2011; Fuller et al., 2002) 

I enkelhet mäts förändringar i aktiekursreaktioner vid förvärvsmeddelandet med hjälp 

av onormala avkastningar55 (AR) som är skillnaden mellan de realiserade och de normala 

avkastningarna: 

𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝐴𝑅) =  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟              

Därmed uppskattas förvärv medföra aktieägarvärde ifall de onormala avkastningarna är 

positiva. (Santos & Victorio, 2013; Martynova & Renneboog, 2011; Fuller et al., 2002) 

I praktiken kan onormala avkastningar för att beräkna CAR estimeras på flera olika sätt. 

De realiserade avkastningarna fås direkt ur företagens föregående aktieavkastningar. 

Däremot finns det olika sätt att beräkna de normala avkastningarna (AR) för företagen. 

Inom den tidigare litteraturen har de onormala avkastningarna (AR) beräknats bland 

annat med hjälp av CAPM56 eller som det aritmetiska medelvärdet av historiska 

avkastningar. (Santos & Victorio, 2013) I denna avhandling tillämpas Fuller et al:s 

(2002) metodologi som också har tillämpats av Harford och Uysal (2014). Fuller et al. 

(2002) estimerar onormala avkastningar (AR) genom att använda en s.k. modifierad 

marknadsmodell57, som kan beskrivas enligt följande: 

𝐴𝑅 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑚                         (7.5) 

Där 𝑅𝑖 är avkastningen för ett företag i och 𝑅𝑚 är avkastningen för ett värdeviktat 

marknadsindex. Därmed tillämpar Fuller et al. (2002) varken CAPM eller det 

aritmetiska medelvärdet av historiska avkastningar som uppskattningar för normala 

avkastningar eftersom författarna anser att båda metoder kräver långa 

estimeringsfönster och det därmed finns en stor sannolikhet att de tidigare 

förvärvsförsöken kan snedvrida estimeringen av normala avkastningar. Dessutom har 

tidigare forskning enligt dem visat att för korta händelsefönster, såsom för fem dagar, 

                                                        
54 residual owners 
55 abnormal returns 
56 the Capital Asset Pricing Model 
57 modified market model 
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förbättrar estimeringen av marknadsavkastningar med företags beta inte signifikant 

estimeringen. (Fuller et al., 2002) I denna avhandling tillämpas metodologin av Fuller 

et al. (2002) eftersom samplet för denna avhandling också innehåller företag som gjort 

ofta förekommande förvärv årligen och dessutom innehåller samplet företag från olika 

länder, vilket gör estimeringen av beta i olika länder svårt och mindre meningsfullt. 

Att estimera kumulativa onormala avkastningar (CAR) kräver slutligen som namnet 

säger en summering av de beräknade onormala avkastningarna (AR) över den valda 

händelseperioden:  

            𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛴𝐴𝑅𝑖 = 𝛴(𝑅𝑖 − 𝑅𝑚)                                         (7.6) 

Där 𝐶𝐴𝑅𝑖 är summan av de onormala avkastningarna (𝐴𝑅𝑖) för ett företag i över ett 

förutbestämt händelsefönster. (Santos & Victorio, 2013) 

7.2.1 Tillämpning i avhandlingen 

Som har redan genomgåtts i avsnittet 6.4.1, i data beskrivningar av CAR har onormala 

avkastningar (AR) för denna avhandling beräknats ur de dagliga logaritmerade 

avkastningarna för sampelföretagen, där MSCI World index använts som uppskattning 

för marknadsindexet.  Av de dagliga avkastningarna beräknades onormala avkastningar 

(AR) för varje sampelföretag genom att ta skillnaden mellan avkastningarna för varje 

sampelföretag och för MSCI World indexet. Slutligen summerades de beräknade 

onormala avkastningarna (AR) för att få kumulativa onormala avkastningar (CAR), i 

enlighet med Fuller et al. (2002) och Harford och Uysal (2014), över ett fem dagars 

händelsefönster kring alla förvärvsmeddelandena (två dagar före och efter varje 

förvärvsmeddelande) för varje företag, för varje år under den undersökta tidsperioden 

1.1.1999–31.12.2014. Detta gjordes för alla förvärv samt för förvärv inom de olika 

subsamplen, dvs. för olika former av förvärven (förvärv av majoritets- och 

minoritetsintresse) och förvärv med olika betalningsmedel (förvärv med kontanter, 

aktier, och en kombination av kontanter och aktier). 

I den multivariata analysen regresseras, liksom i Harford och Uysals (2014) och Fuller et 

al:s (2002) undersökningar, de kumulativa avkastningarna (CAR) mot de förklarande 

faktorerna som kan förväntas har en inverkan på kumulativa avkastningar, med hjälp av 

OLS. De förklarande variablerna för de multivariata CAR-regressionerna har 

presenterats i tabell 1, i avsnitt 6.2.1. 
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7.2.2 Viktigaste statistiska förhandskraven 

Först har CAR regressionerna kontrollerats för heteroskedasticitet med hjälp av 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg heteroskedasticitet-testet i Stata där alla regressioner 

visade sig lida av heteroskedasticitet. Därför har alla regressionerna utförts med robusta 

standardavvikelser för att mildra effekten av heteroskedasticitet i resultaten. Sedan har 

feltermerna av CAR regressionerna kontrollerats för normalitet med ett Skevhetstest i 

Stata där alla regressioner visade icke-normalitet. Sampelstorleken även för de olika 

subsamplen anses ändå vara så pass stora (mellan 3946 och 167) att enligt den centrala 

gränsvärdessatsen58 kan man argumentera att teststatistiken asymptotiskt följer en 

lämpad fördelning även i fall av icke-normalitet (Brooks, 2008). Därmed kan man anse 

att resultaten inte förvrängs av icke-normalitet. Dessutom korrigerar Stata automatiskt 

uppståendet av dummyvariabelfällan genom att lämna bort de lands- och 

tidsdummyvariabler som orsakar detta problem. Till sist kan man ur 

korrelationsmatrisen i bilaga 1 se att det inte finns någon stor risk för att 

multikollinearitet skulle ha en inverkan på resultaten i denna avhandling.  

7.3 Fyra-faktor-modellen 

De långsiktiga onormala avkastningarna, dvs. alfa, för sampelföretagen med och utan 

kreditbetyg undersöks med hjälp av fyra-faktor-modellen. Fyra-faktor-modellen har 

valts för att undersöka de onormala avkastningarna hos sampelföretagen i stället för 

capital assets pricing-modellen (CAPM) eftersom den producerar mera precisa alfa-

värden eftersom den innehåller ytterligare variabler som kan definiera företags 

avkastningar. Dessutom ger de ytterligare faktorerna i fyra-faktor-modellen en möjlighet 

att undersöka hur beteendet skiljer sig mellan företag som har kreditbetyg och som inte 

har det. Harford och Uysal (2014) har tillämpat denna modell i sin avhandling av samma 

orsak. 

Fyra-faktor-modellen är en utvidgad version av CAPM för att undersöka onormala 

avkastningar hos ett företag, en grupp av företag eller olika fonder. Estimeringen av 

onormala avkastningar med hjälp av CAPM och lineär regression användes för första 

gången av Jensen (1967), som undersökte onormala avkastningar hos aktiefonder. 

Jensen (1967) omvandlade CAPM till en ekvation som kan mäta onormala avkastningar 

hos det undersökta investeringsobjektet: 

                                                        
58 central limit theorem 
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                (𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) +  𝜇𝑖𝑡             𝑡 = 1,2, … , 𝑇                   (7.7) 

Där (𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) är avkastningen av det undersökta investeringsobjektet i över den 

riskfria räntan vid tidpunkt t, 𝛼𝑖 är konstanten, 𝛽𝑖 är lutningskoefficienten dvs. beta som 

reflekterar den systematiska risken hos det undersökta investeringsobjektet i, och 

(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) är marknadsavkastningen över den riskfria räntan vid tidpunkt t, s.k. 

marknadsfaktorn. (Jensen, 1967) Konstanttermen 𝛼 i ekvationen reflekterar onormala 

avkastningar hos det undersökta investeringsobjektet kallas i dag som Jensens alfa eller 

alfa. 

Både Fama och French (1993) och Carhart (1997) har vidareutvecklat modellen med tre 

ytterligare variabler, utöver marknadsfaktorn i Jensens modell, som kan förklara 

avkastningar hos det undersökta investeringsobjektet. Därmed kan fyra-faktor-modellen 

beskrivas som: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑏𝑖 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝑏𝑖 ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑏𝑖 ∗ 𝑀𝑂𝑀𝑡 +  𝜇𝑖𝑡           

                     𝑡 =  1, 2, … , 𝑇          (7.8) 

 

Där de ytterligare faktorerna är 𝑆𝑀𝐵𝑡 (small minus big) som reflekterar risken på grund 

av företags storlek, 𝐻𝑀𝐿𝑡 (high minus low) reflekterar i förhållande till företags book-to-

market-kvoten och 𝑀𝑂𝑀𝑡 anger s.k. momentumeffekten i avkastningar. De två första 

faktorerna 𝑆𝑀𝐵 och 𝐻𝑀𝐿 grundar sig på tanken som presenterades av Fama och French 

(1993) att små företag tenderar i genomsnitt avkasta mera än stora företag och företag 

med höga book-to-market-kvoten tenderar i genomsnitt avkasta bättre företag som har 

låga book-to-market-kvoten. Den sista faktorn 𝑀𝑂𝑀 tillämpades av Carhart (1997) och 

den mäter momentumseffekten som hänvisar sig till ett opportunistiskt beteende där 

investerare eller företag köper aktier eller företag som tidigare presterat bra och säljer 

dem som presterar dåligt. (Fama och French, 1993; Carhart, 1997, Grinblatt et al., 1995) 

7.3.1 Tillämpning i avhandlingen 

I enlighet med undersökningen av Harford och Uysal (2014) konstruerades två 

likaviktade månatliga portföljer för företagen med och utan kreditbetyg av de månatliga 

avkastningar som presenterades i avsnitt 6.4.2. Dessa portföljer konstruerades först 

endast för företag som hade gjort förvärv under sampelperioden (1999-2014). För att 

undersöka hur de långsiktiga onormala avkastningarna för de två portföljerna skiljer sig 

mellan de olika subsamplen, dvs. för tidsperioden 1999-2006 och 2007-2014, 
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konstruerades dessutom skilt portföljer av båda grupper av företag som hade gjort 

förvärv under sampelperioden. Dessa tester gjordes för alla förvärv och för förvärv av 

olika form och med olika betalningsmedel.  

Själva testet utfördes med hjälp av linjär regression (OLS) genom att regressera skilt de 

månatliga avkastningarna av båda portföljer mot marknadsavkastningen och mot de 

övriga faktorerna som hade erhållits från Kennet R. French-databasen. 

7.3.2 Viktigaste statistiska förhandskraven 

Regressionerna för att undersöka de långsiktiga onormala avkastningarna har testats för 

heteroskedasticitet, normalitet och autokorrelation. Dessa test utfördes skilt för båda 

portföljerna och för de olika subsamplen, samt för olika former av förvärven och och för 

förvärven med olika betalningsmedel.  Heteroskedasticitet testades med Breusch-

Pagan/Cook-Weisberg heteroskedasticitet-testet i Stata. Endast en mindre mängd av 

regressionerna för vissa subsamplen och för olika formen av förvärv visade sig lida av 

heteroskedasticitet. Dessa regressioner kördes om med robusta standardavvikelser för 

att lindra effekten av heteroskedasticitet i resultaten. En liten del av regressionerna 

visade också icke-normalitet. Detta kan orsakas av vissa extremvärden när de likaviktade 

portföljerna konstruerades. Enligt Brooks (2008) kan icke-normaliteten korrigeras med 

olika statistiska metoder som han dock anser vara endast konstgjorda sätt att få 

feltermerna visa normalitet. Dessutom anses antalet observationer i testerna vara 

tillräckligt stort så man kan argumentera enligt den centrala gränsvärdessatsen att 

feltermerna närmar sig normalitet. (Brooks, 2008) Till sist testades alla regressioner 

också för autokorrelation med hjälp av Breusch-Godfrey LM-autokorrelatiostestet i 

Stata. Ingen av regressionerna visade sig lida av autokorrelation.  
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8 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten av denna avhandling.  Eftersom syftet med denna 

avhandling är att undersöka två aspekter, dvs. å ena sidan att undersöka om företag som 

har tillgång till de offentliga kreditmarknaderna har en större benägenhet att göra 

företagsförvärv än företag som inte har tillgång, och å andra sidan att undersöka hur 

värdeskapande av förvärv skiljer sig mellan dessa två grupper av företag, presenteras 

resultaten i två avsnitt. Det första avsnittet presenterar resultatet för hur företagens 

kreditbetyg påverkar företagets sannolikhet att göra förvärv. Det andra avsnittet 

presenterar resultaten av hur företags tillgång till obligationsmarknaden påverkar 

värdeförändringar av förvärven, dvs. inverkan för både de kortsiktiga onormala 

avkastningarna (CAR) och långsiktiga onormala avkastningarna hos sampelföretagen. 

Dessa resultat presenteras både för hela den undersökta tidsperioden (1999-2014) och 

för de två subsamplen, dvs. för den första hälften av sampelperioden (1999-2006) och 

för den andra hälften av sampelperioden (2007-2014).  Därtill kontrolleras alla tester för 

olika former av förvärv och med olika betalningsmedel. Efter dessa resultat presenteras 

ännu analysen om hur dessa fenomen skiljer sig mellan olika geografiska områden, dvs. 

mellan kontinentaleuropeiska och icke-kontinentaleuropeiska (Storbritannien & Irland) 

länder.  

8.1 Hur företags kreditbetyg påverkar sannolikheten för förvärv 

I detta avsnitt presenteras resultaten för hur företags tillgång till obligationsmarknaden, 

mätt med företags kreditbetyg, påverkar företagets sannolikhet att göra förvärv. 

Fenomenet undersöks både illustrativt och med hjälp av univariat och multivariat analys. 

Därmed är detta avsnitt indelat i tre underavsnitt där det första illustrerar skillnader i 

förvärvsaktivitet mellan företag med och utan kreditbetyg med hjälp av figurer. Det 

andra presenterar resultaten av den univariata analysen, dvs. den genomsnittliga 

förekomsten av förvärv av olika slag för företag med kreditbetyg och utan. Det tredje 

presenterar resultaten av den multivariata analysen som utförs med hjälp av probit-

modellen med flera kontrollvariabler. 

8.1.1 Förekomsten av förvärv för företag med och utan kreditbetyg 

Detta underavsnitt presenterar bevis om hur förvärvsaktivitet skiljer sig mellan 

sampelföretag som har och som inte har kreditbetyg. Figur 6 visar den genomsnittliga 
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förekomsten av olika former av förvärv, dvs. hos alla förvärvare, förvärvare av 

majoritetsintresse och förvärvare av minoritetsintresse, per år för företag med och utan 

kreditbetyg under perioden för 1999-2014.  

Figur 6 Proportionen av förvärvande företag mellan företag med och utan kreditbetyg 
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Ur figur 6 framgår att företag som har kreditbetyg i genomsnitt gjort mera förvärv i 

förhållande till företag som inte har kreditbetyg under alla år och i de alla tre 

förvärvskategorierna. Därmed indikerar figuren också att företag som har ett kreditbetyg 

har högre sannolikhet att göra förvärv än företag utan kreditbetyg. Dessutom visar figur 

6 att förvärvsaktiviteten visar sig fluktuera kraftigt hos företag som har ett kreditbetyg, 

speciellt vid förvärv av minoritetsintresse. Däremot visar sig förvärvsaktiviteten vara 

mycket mer stabil hos företag utan kreditbetyg. Dessa bevis stöder hypotesen att företags 

tillgång till obligationsmarknaden, mätt genom företags kreditbetyg, ökar företags 

tendens att göra förvärv. Därtill ger figuren indikation om att förvärvsaktiviteten är 

mycket mera känslig för allmänna marknadsförhållanden hos företag som har ett 

kreditbetyg än hos företag som inte har ett kreditbetyg. Dessa särdrag är i linje med 

förväntningar som härleds från resultaten av de tidigare undersökningarna presenterade 

i denna avhandling. Dessutom visar figuren 6 att förvärv av minoritetsintresse har ökat 

i popularitet under de senaste åren, vilket också påpekades i undersökningen av 

Martynova och Renneboog (2011). 

Figur 7 visar de genomsnittliga förekomsterna av företag som har förvärvat med olika 

typer av betalningsmedel, dvs. med kontanter, aktier och kombinationen av kontanter 

och aktier, för företag med och utan kreditbetyg under 1999-2014, respektive.  

Man kan se ur figur 7 att företag som har kreditbetyg har mycket högre sannolikhet att 

förvärva med kontanter i förhållande till företag som inte har kreditbetyg under de alla 

undersökta åren. Samma gäller däremot inte med förvärv med de övriga 

betalningsmedlen. Sedan år 2001 har de två grupperna av företag använt aktier som 

betalningsmedel i förvärven ungefär lika mycket. Angående användningen av 

kombinationen av kontanter och aktier har företag utan kreditbetyg använt detta 

betalningsmedel i större proportion i förhållande till företag med kreditbetyg under 

2004-2009, och under åren 2011 och 2014.  

Högre användning av kontantbetalning vid förvärv hos företag med kreditbetyg ger 

ytterligare stöd för antagandet om att företagens kreditbetyg har en positiv inverkan på 

företags förvärvsaktivitet eftersom bland andra Martynova och Renneboog (2009), samt 

Faccio och Masulis (2005) har visat att kontantbetalningar utöver företagens interna 

kassareserver till största delen består av skuldfinansiering (Martynova & Renneboog, 

2009; Faccio & Masulis, 2005). 
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Figur 7 Proportion av företag med och utan kreditbetyg som gör förvärv 

 

8.1.2 Univariat analys 

Detta underavsnitt presenterar resultaten av den univariata analysen. Tabell 3 

presenterar genomsnittliga antalet förvärv per år för alla sampelföretag, företag med 

kreditbetyg, företag utan kreditbetyg samt differensen mellan företag med och utan 
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kreditbetyg, respektive, under tidsperioderna 1999-2014, 1999-2006 och 2007-2014. 

Resultaten anges dessutom för förvärv av olika form och med olika betalningsmedel. 

Tabell 3  Förvärvsfrekvenser för företag med och utan kreditbetyg 
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Ur tabell 3 kan man se att förvärvsaktivitet hos företag med kreditbetyg i nästan alla olika 

förvärvskategorier under tidsperioderna överskridit förvärvsaktiviteten hos företag utan 

kreditbetyg. De enda undantagen är förvärv betalda med en kombination av kontanter 

och aktier under tidsperioderna 1999-2014 och 2007-2014. På samma sätt som i figur 7 

visar tabell 3 att användningen av kombinationen av kontanter och aktier ha varit det 

mest populära betalningssättet i förvärv hos företag som inte har ett kreditbetyg, speciellt 

under och efter finanskrisen (2007-2014). Resultatet indikerar att företag utan 

kreditbetyg har så pass begränsad tillgång till lånemarknaden att de också måste 

använda aktier som betalningsmedel i sina förvärv, trots att företag ofta inte föredrar att 

använda aktier, bl.a. på grund av att aktieemissionen försvagar röstetalen hos de 

existerande aktieägarna och således skapar kontrollproblem i företaget (Faccio & 

Masulis, 2005).  

Dessutom visar tabellen att skillnaderna i förvärvsfrekvenserna mellan företag med och 

utan kreditbetyg har varit störst under tidsperioden 1999-2006, dvs. under tidsperioden 

före finanskrisen. Eftersom denna tidsperiod karaktäriseras av en uppgång i 

förvärvsaktiviteten i Europa, så man kan resonera att företag med kreditbetyg har haft 

lättare att få kapital för sina investeringar, vilket gör att de har haft mycket högre 

förvärvsaktivitet i förhållande till företag utan kreditbetyg under denna tidsperiod. De 

stora skillnaderna i förvärvsfrekvenserna speciellt med avseende på kontantbetalda 

förvärv indikerar högre användning av skuldfinansiering vid förvärven, såsom 

diskuterades i föregående avsnitt. 

Under tidsperioden 2007-2014 är skillnaderna i förvärvsfrekvenserna mellan företagen 

med och utan kreditbetyg däremot minst. Detta kan orsakas av att tidsperioden 

karaktäriseras till största delen av lågkonjunktur där företags finansieringsmöjligheter 

är låga. Ändå visar sig företag som har kreditbetyg förvärva mera än företag som inte har 

kreditbetyg.  

8.1.3 Multivariat analys 

I detta underavsnitt presenteras resultaten av den multivariata analysen som utförts med 

hjälp av probit-regression. Med den multivariata analysen undersöks huruvida 

resultaten i den univariata analysen håller efter att man kontrollerar för ett antal faktorer 

som inte beaktades med den univariata analysen. I probit-modellen är den beroende 

variabeln ett dummyvariabel som tar värdet 1 ifall ett företag gör ett förvärv under ett 

visst år och annars o. De förklarande variablerna reflekterar både företagsspecifika och 
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marknadsspecifika faktorer som kan antas ha en inverkan på företags benägenhet att 

göra förvärv. Dessutom kontrollerar modellen för variationer mellan de undersökta åren 

och länderna, med hjälp av dummyvariabler. Resultaten av probit-regressioner anger 

marginaleffekten av förändringen i en förklarande variabel till förvärv, där 

dummyvariabeln av företags kreditbetyg är av största intresse.  

Detta undersöks för de olika formerna av förvärv, dvs. för alla förvärv, förvärv av 

majoritets- och minoritetsintressen och för de olika tidsperioderna. Först presenteras 

resultaten för hela sampelperioden (1999-2014), varefter resultaten för tidsperioden före 

finanskrisen (1999-2006) presenteras, och sedan följer resultaten för tidperioden under 

och efter finanskrisen (2007-2014). 

Tabell 4 presenterar probit-analysen för hela sampelperioden (1999-2014) för alla 

förvärv samt för de olika formerna av förvärv. Marginaleffekterna av probit-analysen 

redovisas i medelvärdena genom att använda populationsmedelvärdesmodellen vid 

probit-regressionerna, på samma sätt som i undersökningen av Harford och Uysal 

(2014). I enlighet med de tidigare forskningarna och med de föregående resultaten visar 

den multivariata analysen att kreditbetyg har en signifikant positiv effekt på företags 

förvärvsaktivitet.  

Resultaten av probit-regressionerna i tabell 4 visar att för alla förvärv ökar kreditbetyg 

hos företag sannolikheten för ett förvärv med 17,8 % över sampelgenomsnittet. Detta 

resultat är signifikant på 1 % signifikansnivå. För förvärv av majoritetsintresse ökar 

företags kreditbetyg sannolikheten för ett förvärv av majoritetsintresse med 15,4 % 

(signifikant på 1 % signifikansnivå). För förvärv av minoritetsintresse ökar företags 

kreditbetyg sannolikheten för ett förvärv av minoritetsintresse med 23,0 % (signifikant 

på 1 % signifikansnivå). Därmed visar sig företags kreditbetyg ha den största inverkan på 

förvärv av minoritetsintresse. Just detta resultat är motsatsen till resultaten i 

undersökningen av Harford och Uysal (2014) på den nordamerikanska marknaden, men 

är däremot i linje med iakttagelserna i studien av Martynova och Renneboog (2011), som 

kommer fram till att förvärven karaktäriseras av ett stort antal förvärv av 

minoritetsintresse speciellt i Kontinentaleuropa (Martynova & Renneboog, 2011). 

Ur tabellen 4 kan man se att de andra faktorerna som visar sig ha en signifikant positiv 

inverkan på företags sannolikhet att göra förvärv är företags storlek, mätt med den 

naturliga logaritmen av företagets försäljning, och företags aktieavkastning. Företags 

storlek visar sig ha relativt stort inverkan på företags förvärvsaktivitet, 12,8 % för alla 
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förvärv, 12,4 % för förvärv av majoritetsintresse och 15,3 % för minoritetsintresse, där 

alla också är signifikanta på 1 % signifikansnivå. Såsom diskuterades i kapitlet 3 kan detta 

orsakas av att företag som har ett kreditbetyg brukar vara förhållandevis stora företag 

med stabil verksamhet och med ett bra rykte (Vasconcelos, 2012). Däremot har företags 

kreditbetyg större inverkan på förvärvsaktivitet även efter att man har kontrollerat för 

företags storlek, och därmed kan företags tillgång till obligationsmarknaden anses vara 

en signifikant faktor som ökar företags benägenhet att göra förvärv.  

Dessutom visar sig företags skuldsättningsgrad ha en relativt stark negativ inverkan på 

företags förvärvsaktivitet. Detta resultat är signifikant på 1 % signifikansnivå för de olika 

formerna av förvärv. Det kan ha att göra med att hög skuldsättning medför begränsad 

tillgång till kapital, vilket vidare minskar på företags benägenhet att göra förvärv, 

speciellt förvärv av majoritetsintresse av målföretaget, vilket vanligtvis kräver stora 

investeringar. Resultaten indikerar också att agentkostnaden av skuld har en effekt. 

Enligt antagandet om agentkostnaden av skuld orsakar höga nivåer av skuld att företaget 

avstår från projekt med positivt nettonuvärde, även om dessa projekt skulle ha gynnat 

företagets långivare (Myers, 1977; Whited 1992). 

De fullständiga resultaten av tabell 4 med dummyvariablerna för de undersökta länderna 

och åren finns i bilaga 2.1. Ur tabellen kan man se att dummyvariablerna av länderna 

Belgien, Finland, Irland, Italien, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, och Norge 

visar sig ha en signifikant positiv marginalinverkan på förvärven med 1 % 

signifikansnivå. Dessutom visar sig dummyvariabeln för året 2000 ha den enda positiva 

marginalinverkan på förvärven med 1 % signifikansnivå. År 2000 karaktäriserades som 

just det året under vilket den europeiska förvärvsaktiviteten och mängden av 

transaktioner för första gången nådde liknande siffror som i USA (Martynova & 

Renneboog, 2006; Martynova & Renneboog, 2008). Däremot visar sig åren 2003-2014 

och 2009-2014 ha en signifikant negativ marginalinverkan på förvärven med 1 % 

signifikansnivå. 
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Tabell 4 Företags kreditbetyg och sannolikheten att göra förvärv (1999-2014) 

 

I tabell 5 presenteras på liknande sätt som i föregående tabell resultaten av probit-

regressionerna för tidsperioden före finanskrisen (1999-2006) för alla förvärv samt för 

förvärv av majoritets- och minoritetsintresse, respektive. Under denna tidsperiod visar 

sig företags kreditbetyg ha ännu starkare relation till företags förvärvsaktivitet. Tabell 5 

visar för alla förvärv att företags kreditbetyg ökar företags sannolikhet för att göra förvärv 

med 25,0 % över sampelgenomsnittet. Samma siffror för förvärv av majoritets- och 

minoritetsintresse är 21,5 % och 23,6 %, respektive. Alla dessa koefficientsestimaten är 

signifikanta på 1 % signifikansnivå. 
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Företags storlek, definierat med den naturliga logaritmen av företagets försäljning, visar 

sig också ha en positiv marginalinverkan på företags förvärv: 13,0 % för alla förvärv, 12,3 

% för förvärv av majoritetsintresse och 17,8 % för minoritetsintresse, där alla också är 

signifikanta på 1 % signifikansnivå. Företags skuldsättningsgrad visar sig igen ha relativt 

stark negativ inverkan på företags förvärvsaktivitet: -76,7 % för alla förvärv (signifikant 

på 1 % signifikansnivå), -80,1 % för förvärv av majoritetsintresse (signifikant på 1 % 

signifikansnivå) och -35,3 % för minoritetsintresse (signifikant på  

5 % signifikansnivå). Dessa motsvarar ungefär siffrorna för hela sampelperioden (1999-

2014) i den föregående tabellen. Till sist visar sig aktieavkastningen ha en signifikant 

positiv marginalinverkan endast på förvärv av minoritetsintresse med 2,8 % (signifikant 

på 1 % signifikansnivå).  

Av resultaten av probit-regressionerna för tidsperioden före finanskrisen (1999-2006) 

kan man konkludera att de motsvarar ungefär resultaten för hela sampelperioden (1999-

2014) i den föregående tabellen, förutom att företags kreditbetyg visar sig ha starkare 

positiv marginalinverkan på företags förvärvsaktivitet under denna tidsperiod.  
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Tabell 5 Företags kreditbetyg och sannolikheten att göra förvärv (1999-2006) 

 

Tabell 6 presenterar resultaten av probit-regressionerna för tidsperioden under och efter 

finanskrisen (2007-2014) för alla förvärv samt för förvärv av majoritets- och 

minoritetsintresse, respektive. Resultaten för denna tidsperiod skiljer sig från de tidigare 

resultaten. Ur tabellen kan man se att i motsats till de två andra undersökta 

tidperioderna visar sig företags kreditbetyg inte ha någon signifikant inverkan på alla 

förvärv och förvärv av majoritetsintresse. I stället visar sig företags kreditbetyg ha en 

signifikant positiv marginalinverkan endast på förvärv av minoritetsintresse, med  

21,3 % över sampelgenomsnittet (signifikant på 5 % signifikansnivå). Dessa bevis kan i 
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stort sett härledas till den turbulenta tiden på den europeiska finansiella marknaden, där 

tidsperioden inkluderar både finanskrisen år 2007 och den s.k. eurokrisen år 2009. 

Dessa kan ha medfört en begränsad tillgång till extern finansiering av olika former som 

vidare lett till minskad förvärvsaktivitet, speciellt förvärv av majoritetsintresse. Ur 

figuren 6 kan man däremot se att förvärv av minoritetsintresse ökade i popularitet under 

denna tidsperiod. Det skedde en ökning i förvärv av minoritetsintresse mellan 2010 och 

2012, medan andra former av förvärv höll sig på en låg nivå. Därmed kan man tänka sig 

att under tiden för låg flexibilitet på kapitalmarknaden har företagen fokuserat på att 

förvärva minoritetsandelar av företag i stället för hela bolag.   

Tabell 6 visar att företags storlek, definierat som företagets försäljning, har en positiv 

marginalinverkan på företags förvärv: 13,6 % för alla förvärv, 13,1 % för förvärv av 

majoritetsintresse och 13,2 % för minoritetsintresse, där alla koefficientsestimaten är 

signifikanta på 1 % signifikansnivå. Företags skuldsättningsgrad visar sig igen ha relativt 

stark negativ inverkan på företags förvärvsaktivitet: -64,3 % för alla förvärv (signifikant 

på 1 % signifikansnivå), -67,9 % för förvärv av majoritetsintresse (signifikant på 1 % 

signifikansnivå) och -29,6 % för minoritetsintresse (signifikant på  

10 % signifikansnivå). Företags aktieavkastning visar sig ha haft en signifikant positiv 

marginal inverkan endast på alla förvärv med 4,0 % (signifikant på 1 % signifikansnivå) 

och förvärv av minoritetsintresse med 4,0 % (signifikant på 1 % signifikansnivå).  

Tabell 6 visar också att företags market-to-book-kvot har haft en signifikant positiv 

marginalinverkan endast på förvärv av minoritetsintresse med 6,3 % (signifikant på 1 % 

signifikansnivå).  Dessutom visar sig marknadsspecifika variabeln för marknadsvärdet 

på obligationsmarknaden av ett land i förhållande till landets BNP (dvs. Obligations 

M.värde/BNP), som reflekterar relativa storleken på obligationsmarknaden per land, 

också ha haft en positiv marginalinverkan endast på förvärv av minoritetsintresse med 

130,1 % (signifikant på 10 % signifikansnivå). Detta koefficientsestimat indikerar att 

företags tillgång till obligationsmarknaden haft en inverkan på förvärv av 

minoritetsintresse. 
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Tabell 6 Företags kreditbetyg och sannolikheten att göra förvärv (2007-2014) 

 

8.2 Hur företagens kreditbetyg påverkar kvaliteten av förvärv  

I det föregående avsnittet presenterades resultaten om hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden, mätt med företags kreditbetyg, påverkar företagets sannolikhet 

att göra förvärv och hur förvärvsaktivitet skiljer sig mellan företag med och utan 

kreditbetyg. I detta avsnitt presenteras resultaten för hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden påverkar värdeskapande, dvs. kvaliteten, av förvärv. Resultaten 

erhålls genom att undersöka både företags kortsiktiga och långsiktiga onormala 

avkastningar. De kortsiktiga onormala avkastningarna estimeras genom att undersöka 
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företagens aktiekursreaktioner vid förvärvsmeddelanden med hjälp av företags 

kumulativa onormala avkastningar (CAR). Företags CAR undersöks med hjälp av både 

univariata och multivariata analyser. Till sist kontrolleras hur de onormala 

avkastningarna hos företag med och utan kreditbetyg skiljer sig på lång sikt med hjälp 

av fyra-faktor-modellen. 

Först presenteras resultaten av den univariata analysen för CAR, varefter resultaten av 

den multivariata analysen för CAR följer. Till sist presenteras resultaten av de långsiktiga 

onormala avkastningarna. Dessa resultat presenteras både för hela den undersökta 

tidsperioden (1999-2014) och för de två subsamplen, dvs. för den första hälften av 

sampelperioden (1999-2006) och för den andra hälften av sampelperioden (2007-2014).  

Därtill kontrolleras alla tester för olika former av förvärv och med olika betalningsmedel. 

8.2.1 Univariata analysen av CAR 

Detta underavsnitt presenterar resultaten av den univariata analysen av CAR. De 

kumulativa onormala avkastningarna (CAR) är estimerade under ett fem dagars 

händelsefönster59 kring förvärvarens förvärvsmeddelanden för de förvärvande 

företagen, dvs. både för förvärvare med och utan kreditbetyg. Tabell 7 presenterar 

genomsnittliga CAR-värden per år för alla förvärvande företag i samplet, för förvärvare 

med kreditbetyg, för förvärvare utan kreditbetyg samt differensen av CAR-värden mellan 

förvärvare med och utan kreditbetyg, respektive, under tidsperioderna  

1999-2014, 1999-2006 och 2007-2014. Resultaten anges dessutom för förvärv av olika 

form och med olika betalningsmedel. 

Panel A i tabell 7 rapporterar genomsnittliga CAR-värden för alla förvärvare samt för de 

olika förvärvskategorierna under hela sampelperioden (1999-2014). Ur tabellen kan man 

se att under tidsperioden 1999-2014 är CAR-värdena i genomsnitt högre hos företag som 

inte har ett kreditbetyg än hos företag som har ett kreditbetyg i förvärvskategorierna för 

alla förvärv, förvärv av majoritetsintresse, förvärv av minoritetsintresse, samt för 

kontantbetalda förvärv. Dessa resultat är i linje med undersökningen av Harford och 

Uysal (2014). I motsats till undersökningen av Harford och Uysal (2014) för den 

nordamerikanska marknaden visar sig däremot de genomsnittliga CAR-värden vara 

högre hos företag med kreditbetyg än företag utan kreditbetyg i förvärvskategorierna för 
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förvärv betalda med aktier och en kombination av kontanter och aktier. Dessa skillnader 

visar sig ändå inte vara signifikanta.  

Tabell 7 Genomsnittliga CAR för förvärvaren med och utan kreditbetyg  

    

Panel B i tabell 7 rapporterar genomsnittliga CAR-värden för alla förvärvare samt för de 

olika förvärvskategorierna under tidsperioden före finanskrisen (1999-2006). Under 

denna tidsperiod visar sig CAR-värden vara i genomsnitt högre hos företag som inte har 
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ett kreditbetyg än hos företag som har ett kreditbetyg i alla förvärvskategorierna förutom 

för förvärv betalda med aktier.  

Panel C i tabell 7 rapporterar genomsnittliga CAR-värden för alla förvärvare samt för de 

olika förvärvskategorierna under tidsperioden under och efter finanskrisen (2007-2014). 

Ur tabellen kan man se att under tidsperioden för 2007-2014 är CAR-värden igen i 

genomsnitt högre hos företag som inte har ett kreditbetyg än hos företag som har ett 

kreditbetyg i förvärvskategorierna för alla förvärv, förvärv av majoritetsintresse, förvärv 

av minoritetsintresse, samt för kontantbetalda förvärv. Däremot visar sig de 

genomsnittliga CAR-värdena vara högre hos företag med kreditbetyg än företag utan 

kreditbetyg i förvärvskategorierna för förvärv betalda med aktier och kombinationen av 

kontanter och aktier. 

Som helhet visar resultaten av den univariata analysen att företagets tillgång till 

obligationsmarknader har en inverkan på värdeskapande och kvaliteten av förvärv. 

Resultaten av den univariata analysen visar positiva och i genomsnitt högre kumulativa 

onormala avkastningar (CAR) för företag utan kreditbetyg än företag med kreditbetyg i 

förvärvskategorierna för alla förvärv, förvärv av majoritetsintresse, förvärv av 

minoritetsintresse, samt för kontantbetalda förvärv. Däremot visar sig företag med 

kreditbetyg ha i genomsnitt högre CAR-värden för förvärv betalda med aktier under alla 

tidsperioderna och för förvärv betalda med kombinationen av kontanter och aktier, 

speciellt under tidperioden under och efter finanskrisen (2007-2014). Dessa resultat 

skiljer sig från undersökningen av Harford och Uysal (2014) som kom fram till högre 

CAR-värden hos företag som inte hade ett kreditbetyg i alla förvärvskategorierna, på den 

nordamerikanska marknaden. Dessutom, till skillnad från resultaten i undersökningen 

av Harford och Uysal (2014), var nästan alla CAR-värden, även för företag med 

kreditbetyg, positiva i denna avhandling, förutom för förvärvare av minoritetsintresse 

som hade kreditbetyg under tidsperioden 2007-2014. Dessutom visar resultaten ett 

intressant fenomen i sambandet mellan företags förvärvsaktivitet och värdeskapande. 

När man jämför resultaten i tabell 7 med tabell 3 (förvärvsfrekvenser för företagen med 

och utan kreditbetyg) visar resultaten i tabell 3 att företag med kreditbetyg har mycket 

högre förvärvsfrekvenser i förvärvskategorierna för alla förvärv, förvärv av 

majoritetsintresse, förvärv av minoritetsintresse, samt för kontantbetalda förvärv. Dessa 

alla förvärvskategorier har följaktligen resulterat i mindre CAR-värden för företag med 

kreditbetyg än för företag utan kreditbetyg i tabell 7.  Dessutom visar sig CAR-värden 
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vara högre för företag med kreditbetyg i de förvärvskategorierna där de hade ungefär lika 

eller lägre förvärvsfrekvenser än företag utan kreditbetyg.     

8.2.2 Multivariata analysen av CAR 

I detta underavsnitt presenteras resultaten av den multivariata analysen av företags 

CAR, som utförts med hjälp av linjär regression. Med den multivariata analysen 

undersöks hur företags tillgång till obligationsmarknaden påverkar värdeskapande av 

förvärven, dvs. förvärvarens CAR-värden. Den multivariata analysen tar hansyn till flera 

faktorer som inte beaktats med den univariata analysen. I modellen är den beroende 

variabeln förvärvarens CAR som regresseras mot ett antal faktorer som kan antas ha en 

inverkan på förvärvarens kumulativa onormala avkastningar (CAR), dummyvariabeln 

för företags kreditbetyg är igen i detta sammanhang av största intresse. Dessutom 

kontrollerar modellen för variationerna mellan de undersökta åren och länderna, med 

hjälp av dummyvariabler. Detta undersöks för de olika formerna av förvärv dvs. för alla 

förvärv, förvärv av majoritets- och minoritetsintressen och för de olika tidsperioderna. 

Först presenteras resultaten för hela sampelperioden (1999-2014), varefter resultaten 

för tidsperioden före finanskrisen (1999-2006) presenteras, och sedan följer resultaten 

för tidsperioden under och efter finanskrisen (2007-2014). 

Tabell 8 presenterar den multivariata analysen av företags CAR för hela sampelperioden 

(1999-2014) för alla förvärv samt för de olika formerna av förvärv. Resultaten av den 

multivariata analysen i tabell 8 visar att förvärvarens kreditbetyg inte har någon 

signifikant effekt på deras CAR-värden i någon av de olika förvärvskategorierna. 

Koefficientestimaten för företags kreditbetyg i regressionerna är negativa men inte 

signifikanta varken på 1 %, 5 % eller 10 % signifikansnivå. Därmed kan man inte dra 

slutsatser om att varierande tillgång till obligationsmarknaden skulle ha en inverkan på 

kvaliteten eller värdeskapande av förvärven. Däremot visar sig företags storlek, 

definierat med företags försäljning, ha ett negativt samband med förvärvarens CAR-

värden i förvärvskategorierna för alla förvärv på -0,2 % (signifikant på 5 % 

signifikansnivå) och för förvärv av majoritetsintresse på -0,2 % (signifikant på 5 % 

signifikansnivå). 

Å andra sidan visar sig företags aktieavkastning ha ett positivt samband med 

förvärvarens CAR-värden i förvärvskategorierna för alla förvärv på 1,5 % (signifikant på 

1 % signifikansnivå) och för förvärv av majoritetsintresse på 1,5 % (signifikant på 5 % 

signifikansnivå). Dessutom visar sig olika betalningsmedlen i förvärven ha en inverkan 
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på förvärvarens CAR-värden. För alla förvärv visar sig kontantbetalningen ha ett positivt 

samband med förvärvarens CAR-värden på 1,3 % (signifikant på 10 % signifikansnivå) 

och betalningen med kombinationen av kontanter och aktier på 1,5 % (signifikant på 5 % 

signifikansnivå). För förvärv av majoritetsintresse visar sig också betalningen med 

kombinationen av kontanter och aktier ha ett positivt samband med förvärvarens CAR-

värden på 1,1 % (signifikant på 10 % signifikansnivå). 

Tabell 8 Företags kreditbetyg och värdeförändringar i förvärv (1999-2014) 
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Tabell 9 presenterar den multivariata analysen av företags CAR för tidsperioden före 

finanskrisen (1999-2006) för alla förvärv samt för de olika formerna av förvärv. Ur tabell 

9 kan man se att förvärvarens kreditbetyg inte har någon signifikant effekt på CAR-

värden under denna tidsperiod heller. Däremot visar sig företags storlek igen ha ett 

negativt samband med förvärvarens CAR-värden i förvärvskategorierna för alla förvärv 

på -0,2 % (signifikant på 10 % signifikansnivå) och för förvärv av majoritetsintresse på -

0,2 % (signifikant på 10 % signifikansnivå). 

Till skillnad från resultaten i tabell 8 visar tabell 9 att storleken på företags 

kassatillgångar har ett negativt samband med CAR-värden vid förvärv av 

majoritetsintresse på -2,7 % (signifikant på 10 % signifikansnivå) och ett positivt 

samband vid förvärv av minoritetsintresse på 10,1 % (signifikant på 10 % 

signifikansnivå). Däremot visar sig företags aktieavkastning ha ett positivt samband med 

förvärvarens CAR-värden i förvärvskategorierna för alla förvärv och för förvärv av 

majoritetsintresse på 1,4 % (signifikant på 5 % signifikansnivå), respektive. 

Storleken av obligationsmarknaden visar sig har ett positivt samband med CAR-värden 

vid förvärv av minoritetsintresse på 11,3 % (signifikant på 10 % signifikansnivå). 

Dessutom visar sig kontantbetalda förvärv ha ett positivt samband med förvärvarens 

CAR-värden i förvärvskategorierna för alla förvärv på 1,8 % (signifikant på 5 % 

signifikansnivå) och för förvärv av minoritetsintresse på  

5,4 % (signifikant på 10 % signifikansnivå). Förvärv med kombinationen av kontanter 

och aktier visar sig också ha ett positivt samband med förvärvarens CAR-värden i 

förvärvskategorierna för alla förvärv på 2,2 % (signifikant på 1 % signifikansnivå) och för 

förvärv av majoritetsintresse på 1,5 % (signifikant på 1 % signifikansnivå). 
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Tabell 9 Företags kreditbetyg och värdeförändringar i förvärv (1999-2006) 

 

Tabell 10 presenterar den multivariata analysen av företags CAR för tidsperioden under 

och efter finanskrisen (2007-2014) för alla förvärv samt för de olika formerna av förvärv. 

Ur tabell 10 kan man se att förvärvarens kreditbetyg inte har signifikant effekt på CAR-

värden under denna tidsperiod heller.  
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Företags storlek visar sig ha ett negativt samband med förvärvarens CAR-värden endast 

i förvärvskategorin för alla förvärv på -0,3 % (signifikant på 10 % signifikansnivå). 

Tabell 10 Företags kreditbetyg och värdeförändringar i förvärv (2007-2014) 
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Till skillnad från de föregående resultaten visar tabell 10 att företags skuldsättningsgrad 

har ett positivt samband med CAR-värden vid alla förvärven på  

2,3 % (signifikant på 10 % signifikansnivå) och förvärv av majoritetsintresse på 3,4 % 

(signifikant på 10 % signifikansnivå). Däremot visar sig företags aktieavkastning ha igen 

ett positivt samband med förvärvarens CAR-värden i förvärvskategorierna för alla 

förvärv på 2,0 % (signifikant på 1 % signifikansnivå) och för förvärv av majoritetsintresse 

på 2,1 % (signifikant på 5 % signifikansnivå). Företags market-to-book-kvot visar sig ha 

ett positivt samband med CAR-värden i förvärvskategorierna för alla förvärv och för 

förvärv av majoritetsintresse på 1,0 % (signifikant på 10 % signifikansnivå), respektive. 

8.2.3 Långsiktiga onormala avkastningar 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de långsiktiga onormala avkastningarna för de 

förvärvande företag som har ett kreditbetyg och som inte har, respektive. Syftet med 

detta test är att undersöka hur de långsiktiga onormala avkastningarna för dessa grupper 

av företag håller sig på lång sikt. Analysen av de kortsiktiga kumulativa onormala 

avkastningarna baserar sig på antagandet att företags aktiekurser omedelbart 

återspeglar den korrekta effekten av förvärven på företags värden. Därmed kontrollerar 

analysen av de långsiktiga onormala avkastningarna för de eventuella felvärderingarna 

angående förvärvens värdeskapande kring tidpunkten för förvärvsmeddelandet. 

(Harford & Uysal, 2014)  

De långsiktiga onormala avkastningarna har estimerats med hjälp av fyra-faktor-

modellen i enlighet med undersökningen av Harford och Uysal (2014). För båda grupper 

dvs. förvärvare med och utan kreditbetyg har man konstruerat likaviktade portföljer som 

man har sedan skilt regresserat med hjälp av fyra-faktor-modellen för att erhålla mått 

för de onormala avkastningarna, dvs. alfa-värden, för båda grupper av förvärvare. 

Användningen av fyra-faktor-modellen ger också möjlighet att utvärdera utvecklingen 

av avkastningar och skillnader i investeringsbeteendet hos dessa grupper av företag. 

Detta undersöks för de olika formerna av förvärv och förvärv med olika betalningsmedel 

för hela sampelperioden (1999-2014) samt för de olika subsamplen, dvs. tidsperioderna 

1999-2006 och 2007-2014. 

Tabell 11 presenterar de långsiktiga onormala avkastningarna, dvs. alfa-värden, för 

portföljerna av företag med och utan kreditbetyg, respektive, samt skillnaderna mellan 

dessa.  Panel A presenterar resultaten för hela sampelperioden (1999-2014), Panel B för 

tidsperioden före finanskrisen (1999-2006), och Panel C för tidsperioden under och efter 
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finanskrisen (2007-2014). Ur tabellen kan man se att förvärvare som inte har ett 

kreditbetyg har haft signifikant högre långsiktiga onormala avkastningar än förvärvare 

som har ett kreditbetyg under alla undersökta tidsperioder och nästan i alla olika 

förvärvskategorier, förutom vid förvärv med aktier under tidsperioden 2007-2014.  

Tabell 11 Långsiktiga onormala avkastningar för olika subsampel 
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De fullständiga resultaten för alla regressionerna i tabell 11 finns i bilaga 3. Där kan man 

dra vissa slutsatser angående utvecklingen av avkastningar och skillnader i 

investeringsbeteendet hos dessa grupper av förvärvare. För det första, ur bilaga 3 kan 

man se att båda slag av förvärvare, med och utan kreditbetyg, brukar ha positiv och 

relativt stark marknadskänslighet, då marknadsfaktorn, dvs. beta, i största delen av 

regressionerna är mellan 0,5 och 1,0. Å andra sidan brukar marknadskänsligheten vara 

högre för förvärvare med kreditbetyg under tidsperioderna 1999-2014 och 2007-2014 

och lägre under 1999-2006 än hos förvärvare utan kreditbetyg. För det andra har 

förvärvare som inte har kreditbetyg i genomsnitt signifikant högre lutning mot  

SMB-faktorn än förvärvare med kreditbetyg, vilket indikerar att denna grupp av företag 

förvärvar mera små bolag. Dessutom visar sig båda grupper av förvärvare i de största 

delarna av regressioner ha en negativ lutning mot HML-faktorn, vilket indikerar att 

dessa företag ofta brukar förvärva företag med lågt marknadsvärde. 

8.3 Skillnader mellan Kontinentaleuropa och icke-kontinentala Europa 

De tidigare avsnitten har undersökt hur företags tillgång till obligationsmarknaden, mätt 

med företags kreditbetyg, påverkar genomförande och värdeskapande av förvärv med 

hjälp av ett antal olika tester för hela samplet. I detta avsnitt undersöks ännu kort hur 

dessa fenomen skiljer sig mellan kontinentaleuropeiska och icke-kontinentaleuropeiska 

länder eftersom dessa geografiska områden traditionellt haft finansiella marknader som 

skiljer sig avsevärt från varandra, såsom visades i Martynova och Renneboog (2011). 

Kontinentaleuropa har, som tidigare konstaterats, varit historiskt sett en starkt 

bankbaserat marknad, och dess marknad för företagsobligationer är relativt ny men har 

vuxit kraftigt under de senaste 15 åren. Däremot liknar finansiella marknaden i de icke-

kontinentaleuropeiska länderna, speciellt i Storbritannien, mera finansiella marknaden 

i USA, där marknaden för företagsobligationer har funnits redan länge. Därför är också 

obligationsmarknaderna i dessa geografiska områden olika till sin karaktär. 

För att undersöka skillnader mellan de geografiska områdena har datasamplet delats in 

i två ytterligare subsampel där icke-kontinentaleuropeiska länder omfattar 

sampelföretagen i Storbritannien och Irland och kontinentaleuropeiska länder omfattar 

alla andra sampelföretagen förutom i dessa länder. Till följande presenteras resultaten 

av den multivariata probit-analysen med olika form av förvärv för tidsperioden 1999-

2014 för att undersöka hur sambandet mellan företags kreditbetyg och förvärv skiljer sig 

mellan dessa geografiska områden. Därefter presenteras den univariata CAR-analysen 
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för olika förvärvskategorier under olika tidsperioder och till sist presenteras den 

multivariata CAR-analysen med olika form av förvärv för tidperioden 1999-2014. Med 

de två sista testerna undersöks hur sambandet mellan företags kreditbetyg och 

värdeskapande i förvärv skiljer sig mellan dessa geografiska områden. 

Tabell 12 presenterar resultaten av probit-regressionerna för de olika geografiska 

områdena med olika form av förvärv för tidperioden 1999-2014. Ur tabellen kan man se 

att marginal inverkan av företags kreditbetyg på företags förvärv är statistiskt signifikant 

för alla presenterade förvärvskategorier: 31,6 % för alla förvärv (signifikant på 1 % 

signifikansnivå), 29,3 % för förvärv av majoritetsintresse (signifikant på 1 % 

signifikansnivå), och 24,6 % för förvärv av minoritetsintresse (signifikant på 1 % 

signifikansnivå). Jämfört med tabell 4 som presenterade resultaten för samma 

tidsperiod för hela samplet är detta resultat för endast kontinentaleuropeiska företag 

högre för alla förvärvskategorier och ger nästan dubbelt så hög marginal inverkan för alla 

förvärv och förvärv av majoritetsintresse. Däremot, med avseende på subsampel för icke-

kontinentaleuropeisk länder, visar resultaten i tabell 4 inga signifikanta samband mellan 

företags kreditbetyg och förvärvsaktivitet.  
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Tabell 12 Företags kreditbetyg och sannolikheten att göra förvärv (1999-2014) 
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Tabell 13 presenterar resultaten av den univariata CAR-analysen för de olika geografiska 

områdena med olika förvärvskategorier under olika tidsperioden.  

Panel A i tabell 13 rapporterar genomsnittliga CAR-värden för alla förvärvare samt för 

de olika förvärvskategorierna under hela sampelperioden (1999-2014). Ur tabellen kan 

man se att för kontinentaleuropeiska länder under denna tidsperiod är de genomsnittliga 

CAR-värdena högre hos företag som inte har ett kreditbetyg i förvärvskategorierna för 

alla förvärv, förvärv av majoritetsintresse, förvärv av minoritetsintresse, samt för 

kontantbetalda förvärv. CAR-värdena är lägre i förvärvskategorierna för förvärv betalda 

med aktier och kombinationen av kontanter och aktier än hos företag som har ett 

kreditbetyg. Däremot är de genomsnittliga CAR-värdena högre hos företagen utan 

kreditbetyg än företagen med kreditbetyg i de alla förvärvskategorierna för icke-

kontinentaleuropeiska länder. Samma gäller för resultaten för tidsperioden före 

finanskrisen (1999-2006) i Panel B i tabell 13. 

Panel C i tabell 13 rapporterar genomsnittliga CAR-värden för alla förvärvare samt för 

de olika förvärvskategorierna under tidsperioden under och efter finanskrisen (2007-

2014). Där kan man se att under denna tidsperiod har CAR-värden i genomsnitt varit 

högre hos företag som inte har ett kreditbetyg än hos företag som har ett kreditbetyg. För 

kontinentaleuropeiska länder visar sig de genomsnittliga CAR-värden däremot vara 

högre hos företagen med kreditbetyg endast i förvärvskategorin för förvärv betalda med 

kombinationen av kontanter och aktier. Dessutom är de genomsnittliga CAR-värden 

högre hos företagen med kreditbetyg i förvärvskategorierna för förvärven betalda med 

aktier och kombinationen av kontanter och aktier för icke-kontinentaleuropeiska länder. 

Man kan konkludera att som helhet visar sig CAR-värden vara högre hos företag som 

inte har ett kreditbetyg i kontinentaleuropeiska länder förutom för förvärv av 

minoritetsintresse, som visar sig vara högre i icke-kontinentaleuropeiska länder. 

Dessutom visar sig de genomsnittliga CAR-värden vara högre hos företag som har ett 

kreditbetyg i kontinentaleuropeiska länder än i icke-kontinentaleuropeiska länder för 

tidsperioden före finanskrisen (1999-2006). Däremot är förhållanden motsatt i de flesta 

förvärvskategorier för tidsperioden under och efter finanskrisen (2007-2014). Orsaken 

till detta kan vara att de icke-kontinentaleuropeiska länderna, Storbritannien och Irland, 

inte drabbas lika hårt av den ekonomiska krisen som de kontinentaleuropeiska länderna. 
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Tabell 13 Genomsnittliga CAR för förvärvare med och utan kreditbetyg 

 

Tabell 14 presenterar den multivariata analysen av företags CAR för hela sampelperioden 

(1999-2014) för alla förvärv samt för de olika formerna av förvärv. Resultaten av den 

multivariata analysen i tabell 14 visar att förvärvarens kreditbetyg inte har någon 

signifikant effekt på förvärvarens CAR-värden i någon av de olika förvärvskategorierna, 

varken i de kontinentaleuropeiska länderna eller de icke-kontinentaleuropeiska 
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länderna. Å andra sidan visar sig företags storlek, definierat med företags försäljning, ha 

ett negativt samband med förvärvarens CAR-värden i förvärvskategorierna för alla 

förvärv och för förvärv av majoritetsintresse i de kontinentaleuropeiska länderna. För de 

icke-kontinentaleuropeiska länderna visar detta samband däremot inga signifikanta 

resultat. 

Tabell 14 Företags kreditbetyg och värdeförändringar i förvärv (1999-2014) 
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9 DISKUSSION 

Efter en utförlig presentation av resultaten av denna avhandling, diskuteras de erhållna 

resultaten och hur de relaterar till tidigare forskning om ämnet mera ingående i detta 

kapitel. Därefter diskuteras de implikationer resultaten av denna avhandling har för 

företags finansieringsval och investeringar, speciellt på den europeiska marknaden. Till 

sist ges förslag på fortsatt forskning inom området. 

9.1 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuteras de erhållna resultaten och hur de relaterar till tidigare forskning 

om ämnet. Först diskuteras sambandet mellan företags tillgång till 

obligationsmarknaden och förvärvsaktivitet. Därefter diskuteras hur företags tillgång till 

obligationsmarknaden påverkar värdeskapande dvs. kvaliteten av dessa förvärv.  

9.1.1 Sambandet mellan företags tillgång till obligationsmarknaden och 

förvärvsaktivitet 

Resultaten av denna avhandling visar intressanta implikationer angående hur företags 

tillgång till obligationsmarknaden, mätt med företags kreditbetyg, påverkar företags 

investeringsaktivitet. De visar speciellt de europeiska särdragen i sambandet mellan 

företags tillgång till obligationsmarknaden och förvärvsaktivitet och hur detta samband 

skiljer sig mellan olika tidsperioder och olika geografiska områden. 

Utgående från avhandlingens resultat kan man konkludera att företags tillgång till de 

offentliga skuldmarknaderna, mätt med företags kreditbetyg, generellt har en positiv 

inverkan på företags tendens att göra förvärv, även på den europeiska marknaden. Detta 

är i linje med undersökningen av Harford och Uysal (2014) som undersöker fenomenet 

i USA, men stöder också det som föreslogs i de tre andra tidigare forskningar som 

presenterades i denna avhandling, dvs. Karampatsas et al. (2014), Whited (1992), och 

Maksimovic et al. (2013), att en ökad tillgång till kapitalmarknaden, med andra ord ökad 

finansiell flexibilitet, minskad informationsasymmetri på kapitalmarknaden eller 

minskad kapitalkostnad har en positiv inverkan på företags förvärvsaktivitet.  

De erhållna resultaten visar ett signifikant positivt samband mellan företags tillgång till 

obligationsmarknaden och förvärvsaktivitet under hela sampelperioden (1999-2014), 

även efter att man kontrollerar för andra faktorer som kan antas ha en inverkan på 
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företags förvärvsaktivitet.  Detta samband visar sig vara även starkare under 

tidsperioden 1999-2006, som karaktäriseras till största delen som en uppgång på den 

europeiska förvärvsmarknaden. Däremot ger de erhållna resultaten av den multivariata 

analysen inga signifikanta resultat för tidsperioden 2007-2014, som karaktäriseras till 

största delen som en krisperiod på den europeiska finansiella marknaden då också 

förvärvsaktiviteten har hållits på en relativt låg nivå. Av dessa särdrag kan man resonera 

att företags tillgång till obligationsmarknaden ökar i betydelse vid företags 

investeringsval speciellt under tidsperioder för ökad förvärvsaktivitet, dvs. under 

förvärvsvågor. Denna slutsats ger stöd för den neoklassiska hypotesen av förvärvsvågor 

som presenterades av Harford (2005), vilket förespråkar att en viktig förutsättning för 

företagen att delta i en förvärvsvåg är tillräckligt bra tillgång till extern finansiering 

(Harford, 2005).  

Dessutom visar resultaten ett starkare samband mellan företags kreditbetyg och 

förvärvsaktivitet för subsamplet som består endast av företag i kontinentaleuropeiska 

länder än för hela samplet. Däremot visar undersökningen inga signifikanta resultat för 

subsamplet som består endast av företag i Storbritannien och Irland, dvs. icke-

kontinentaleuropeiska företag. Dessa resultat indikerar att företags tillgång till 

obligationsmarknaden, mätt med företags kreditbetyg, har en signifikant betydelse för 

företags investeringsval, speciellt i Kontinentaleuropa. Därmed kan man konkludera att 

den relativt unga marknaden för europeiska företagsobligationer har gett företagen nya 

finansieringskällor, vilket har en stor betydelse för den kontinentaleuropeiska 

förvärvsverksamheten. Orsaken till att undersökningen inte gav några signifikanta 

resultat för sambandet mellan företags kreditbetyg och förvärvsaktivitet för  

icke-kontinentaleuropeiska länder kan bero på att i dessa länder har en större del av 

företagen lågt betygsatta kreditbetyg. Van Landschoot (2008) hittar flera skillnader 

mellan obligationsmarknaderna i Europa och USA, såsom att europeiska 

företagsobligationer är i genomsnitt högre betygsatta, mindre känsliga för 

aktiemarknadsavkastningar och allmänna räntenivån än de i USA. (Van Landschoot, 

2008) Man kunde tänka sig att företagsobligationer speciellt i Storbritannien liknar 

företagsobligationer i USA pga. deras långa historia.  

Ytterligare intressanta särdrag som den empiriska delen av denna avhandling visar är 

bl.a. att förvärvsaktiviteten visar sig fluktuera kraftigare hos företag med kreditbetyg än 

hos företag utan kreditbetyg, vars förvärvsaktivitet visar sig vara mycket stabil under de 

undersökta åren. Av dessa särdrag kan man hitta likheter med undersökningen av 
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Maksimovic et al. (2013), som kommer fram till att förvärvsaktiviteten hos offentliga 

företag är mycket mera känslig för allmänna finansieringsvillkor än hos privata företag, 

vars förvärvsaktivitet inte påverkas av normala variationer i 

kreditmarknadsförhållanden. Dessutom presenterar Maksimovic et al. (2013) att 

förvärvsbeteendet hos offentliga företag som inte har kreditbetyg liknar beteendet hos 

privata företag. (Maksimovic et al., 2013) Denna likhet kan bekräftas av resultaten av 

denna avhandling om den europeiska marknaden.   

Dessutom visar den empiriska delen av denna avhandling att kontanter är det 

populäraste betalningsmedlet hos företag med kreditbetyg. Detta särdrag förstärker 

antagandet om att företag som har ett kreditbetyg verkligen utnyttjar sin tillgång till 

obligationsmarknaden eftersom bl.a. Martynova och Renneboog (2009) och Faccio och 

Masulis (2005) har påvisat att kontantbetalningar till största delen består av 

skuldfinansiering.  

Den empiriska delen av denna avhandling bekräftar också vissa särdrag av europeiska 

förvärv som presenterades av Martynova och Renneboog (2011), såsom att delvis 

aktiefinansierade företagsförvärv och förvärv av minoritetsintresse har ökat i popularitet 

i Europa. Den empiriska delen av denna avhandling visar att förvärv av 

minoritetsintresse har ökat i popularitet hos företag som har kreditbetyg speciellt från 

och med år 2010. Däremot visar sig förvärv betalda med kombinationen av kontanter 

och aktier varit populära främst hos företag som inte har kreditbetyg. 

9.1.2 Hur företags tillgång till obligationsmarknaden påverkar 

kvaliteten av förvärv 

I detta avsnitt diskuteras resultaten av hur företags tillgång till obligationsmarknaden, 

mätt med företags kreditbetyg, påverkar värdeskapande, dvs. kvaliteten av förvärv. Till 

skillnad från forskning som undersöker sambandet mellan företags tillgång till 

obligationsmarknaden och förvärvsaktivitet, har sambandet mellan företags tillgång till 

obligationsmarknaden och kvaliteten på förvärv inte undersökts lika mycket. Den enda 

undersökningen som direkt undersökt detta samband är Harford och Uysal (2014), som 

undersökningen av denna avhandling baserar sig på.  

Harford och Uysal (2014) undersöker sambandet mellan företags tillgång till 

obligationsmarknaden och kvaliteten av förvärv, genom att estimera både förvärvarens 

kortsiktiga aktiemarknadsreaktioner kring förvärvsmeddelanden, dvs. kumulativa 
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onormala avkastningar (CAR) och långsiktiga onormala avkastningar, liksom i denna 

avhandling. Harford och Uysal (2014) finner ett negativt samband mellan förvärvarens 

kreditbetyg och CAR, dvs. att förvärvare som har kreditbetyg i genomsnitt upplever lägre 

aktiemarknadsreaktioner kring förvärvsmeddelanden än förvärvare som inte har 

kreditbetyg. De kommer fram till att investeringarna av förvärvare som har kreditbetyg 

dock inte i genomsnitt leder till värdeminskning. Harford och Uysal (2014) hävdar att 

deras resultat indikerar att en begränsad tillgång till obligationsmarknaden hos företag 

som inte har ett kreditbetyg gör att dessa företag noggrannare måste välja sina 

investeringar, vilket gör investeringarna de gör mera värdeskapande. (Harford & Uysal, 

2014) 

Som i Harford och Uysal (2014) visar de erhållna resultaten av den univariata analysen 

av förvärvarens CAR i denna avhandling som helhet att företags tillgång till 

obligationsmarknader har en inverkan på värdeskapande och kvaliteten av förvärv. CAR-

värden för förvärvare utan kreditbetyg visar sig vara i genomsnitt högre än hos företag 

som har kreditbetyg. Detta gäller för alla förvärv, förvärven av majoritets- och 

minoritetsintresse, samt för kontantbetalda förvärv under alla de undersökta 

tidsperioderna. Till skillnad från resultaten i undersökningen av Harford och Uysal 

(2014) visar sig europeiska företag som har kreditbetyg uppleva i genomsnitt högre CAR-

värden för förvärv betalda med aktier under alla de undersökta tidsperioderna och för 

förvärv betalda med kombinationen av kontanter och aktier, speciellt under tidperioden 

under och efter finanskrisen (2007-2014). Skillnaderna i CAR-värden mellan företag 

med och utan kreditbetyg är däremot så små att förvärv betalda med aktier och med 

kombinationen av kontanter och aktier inte är signifikant högre hos företag som har 

kreditbetyg. 

Dessutom, till skillnad från resultaten i undersökningen av Harford och Uysal (2014) var 

alla CAR-värden, även för företag med kreditbetyg, positiva i de erhållna resultaten av 

denna avhandling, i Kontinentaleuropa men inte i Storbritannien och Irland. I 

undersökningen av Harford och Uysal (2014) visade sig företag med kreditbetyg uppleva 

negativa CAR-värden för förvärv av majoritetsintresse och för förvärv betalda med 

aktier. Detta indikerar att de kontinentaleuropeiska förvärven är i genomsnitt 

värdeskapande både hos företag med och utan kreditbetyg, även om man kontrollerar 

för olika former av förvärven, för olika betalningsmedel och för olika tidsperioder. Dock 

visar undersökningen av Martynova och Renneboog (2011) att förvärvare i 

Storbritannien upplever lägre avkastningar vid dagen för förvärvsmeddelande än 
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förvärvare i Kontinentaleuropa, eftersom investerare i Storbritannien kan utvärdera 

förvärven mera noggrant under denna specifika dag (Martynova och Renneboog, 2011). 

Ifall samma gäller för förvärven i USA kan dessa påverka skillnaderna i resultaten av 

Harford och Uysal (2014) och denna avhandling.  

Med avseende på den multivariata CAR-analysen visade resultaten av denna avhandling 

inga signifikanta samband mellan förvärvarens kreditbetyg och CAR-värden, varken 

under någon av de undersökta tidsperioderna eller för någon av de olika formerna av 

förvärv. Detta resultat skiljer sig från Harford och Uysals (2014) undersökning där den 

multivariata CAR-analysen resulterade i signifikanta negativa samband mellan 

förvärvarens kreditbetyg och CAR-värden, för alla de olika förvärvskategorierna, dvs. alla 

förvärv, förvärven av majoritets- och minoritetsintresse, respektive. 

I analysen av de långsiktiga onormala avkastningarna visade resultaten av denna 

avhandling, i enlighet med Harford och Uysal (2014), högre alfa-värden hos företag utan 

kreditbetyg än hos företag med kreditbetyg. Detta resultat höll sig även om man 

kontrollerade för olika tidperioder samt för olika former av förvärv och för olika 

betalningsmedel. Till skillnad från undersökningen av Harford och Uysal (2014) var de 

erhållna alfa-värden signifikanta i alla regressioner förutom för förvärv med aktier under 

tidsperioden under och efter finanskrisen (2007-2014). Därmed kan resultaten av 

förvärvarens långsiktiga onormala avkastningar antas vara mera pålitliga i 

undersökningen i denna avhandling än i Harford och Uysals (2014) undersökning. 

För att sammanfatta diskussionen kring sambandet mellan företags tillgång till 

obligationsmarknaden och kvaliteten på förvärv kan man konkludera att 

undersökningen i denna avhandling inte direkt visar några signifikanta negativa 

samband mellan företags tillgång till obligationsmarknaden och förvärvens kvalitet, 

eftersom den multivariata CAR-analysen inte gav några signifikanta resultat med 

avseende på detta samband. Däremot ger resultaten i denna avhandling, både den 

univariata CAR-analysen och analysen av de långsiktiga avkastningarna, intryck om att 

företag som inte har kreditbetyg upplever högre onormala avkastningar än företag som 

har kreditbetyg. Därtill kan man konkludera att förvärv hos båda slags företag, dvs. 

företag med och utan kreditbetyg, visar sig i genomsnitt vara positiva, åtminstone till en 

viss nivå. Således leder de europeiska förvärven, speciellt i Kontinentaleuropa, inte i 

genomsnitt till värdeminskning av förvärvarens värde. Dessutom, i enlighet med Harford 

och Uysal (2014), ger de erhållna resultaten i denna avhandling bevis om att företag som 
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inte har kreditbetyg tenderar att i genomsnitt göra investeringar av bättre kvalitet än 

företag som har kreditbetyg. 

9.2 Implikationer av de erhållna resultaten  

I enlighet med undersökningen av Harford och Uysal (2014) tyder undersökningen av 

denna avhandling på att företags tillgång till obligationsmarknaden, mätt med företags 

kreditbetyg, inte endast har en inverkan på företags val av finansiering, såsom visats bl.a. 

av Faulkender och Petersen (2006), utan också på företags investeringsval, även på den 

europeiska marknaden där tillgången till obligationsmarknaden visar sig ha en relativt 

hög inverkan. (Harford & Uysal, 2014) Därmed indikerar resultaten av denna avhandling 

att inrättandet av en europeisk obligationsmarknad har medfört en ökad finansiell 

flexibilitet för företag som har tillgång till denna marknad, vilket vidare bidrar till en 

ökad förvärvsaktivitet. Detta visade sig vara fallet framförallt för den 

kontinentaleuropeiska marknaden som traditionellt är känd som en bankbaserad 

marknad. Resultaten indikerar därmed att företags kreditbetyg har en betydelse även på 

en sådan marknad. Däremot visar sig företag som inte har tillgång till denna marknad 

uppleva i genomsnitt betydligt lägre förvärvsaktivitet som även visar sig vara mycket 

mindre känslig för allmänna marknadslägen än hos företag som har tillgång. Man kan 

resonera i enlighet med Maksimovic et al. (2013) för privata och offentliga företag, att 

företag som inte har tillgång till obligationsmarknaden visar sig vara så finansiellt 

begränsade att normala fluktuationer på kreditmarknaderna inte påverkar deras 

förmåga att göra förvärv (Maksimovic et al., 2013).       

Med avseende på olika marknadsförhållanden visar sig sambandet mellan företags 

kreditbetyg och förvärvsaktivitet vara signifikant starkare under tider för uppgång såväl 

i förvärvs- och allmänna marknadsaktiviteten. Detta var fallet under tidsperioden  

1999-2006, som karaktäriseras till största delen av ekonomisk högkonjunktur, där den 

europeiska förvärvsmarknaden hade upplevt två högkonjunkturer, s.k. förvärvsvågor. 

Däremot under tidsperioden för 2007-2014, som karaktäriseras av en tidsperiod med 

lägre förvärvsaktivitet som genomgått två krisperioder, visade resultaten av denna 

avhandling inget signifikant bevis om att företags kreditbetyg skulle uteslutande leda till 

ökad förvärvsaktivitet. Därmed kan man enligt resultaten av denna avhandling inte 

konstatera att företag som har tillgång till obligationsmarknaden direkt skulle byta till 

obligationsmarknaden i finansieringen av sina transaktioner under en ekonomisk 

krisperiod när bankernas utlåning stramas åt, vilket föreslogs av Kaya och Meyer (2014). 
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Kaya och Meyer (2014) påpekade ändå att företag vars låneansökningar nekades under 

finanskrisen pga. bankernas svårigheter inte nödvändigtvis var samma företag som 

framgångsrikt fick skuldfinansiering via obligationsmarknaden. (Kaya och Meyer 2014) 

Eftersom företag som har tillgång till de offentliga skuldmarknaderna enligt Vasconcelos 

(2012) brukar vara relativt stora företag med stabil verksamhet som har byggt upp sitt 

rykte genom framgångsrik samverkan med banklångivare, kan man tänka sig att företag 

med kreditbetyg även kan ha lättare att få bankfinansiering under dessa slags tider 

(Vasconcelos, 2012). Däremot indikerar resultaten av denna avhandling tillsammans att 

företags tillgång till obligationsmarknaden och obligationsfinansiering ökar i betydelse 

under ekonomisk högkonjunktur där förvärvsaktiviteten också är hög. Således visar det 

sig att företagsobligationer används som en ”ytterligare finansieringskälla” då när andra 

finansieringsformer inte räcker till. Under ekonomisk lågkonjunktur, där 

förvärvsaktiviteten är på en låg nivå, tenderar de europeiska företagen däremot stöda sig 

till de mera traditionella finansieringsformerna, även om de skulle ha tillgång till de 

offentliga skuldmarknaderna.  

Angående sambandet mellan företags kreditbetyg och värdeskapande av förvärv ger 

resultaten av denna avhandling inget bevis om att det uteslutande är företags kreditbetyg 

som påverkar hur värdeskapande de europeiska förvärven är. Däremot visar resultaten 

att företag med kreditbetyg tenderar att i genomsnitt göra mindre värdeskapande förvärv 

än företag utan kreditbetyg. I enlighet med Harford och Uysals (2014) resultat indikerar 

detta å ena sidan att en begränsad tillgång till obligationsmarknaden gör att företag som 

inte har kreditbetyg måste vara selektiva och noggrannare med sina investeringar så att 

de endast åtar sig projekt med högsta NPV, och å andra sidan att kreditbetyg hos företag 

medför en ökad finansiell flexibilitet som leder till ökad förvärvsaktivitet där alla 

investeringar inte är lika värdeskapande. Detta ger bevis om att varierande tillgång till 

finansiering påverkar både företags finansierings- och investeringsval. (Harford & Uysal, 

2014) Dock visar resultaten av denna avhandling att förvärv även hos företag som har 

kreditbetyg i genomsnitt genererar positiva onormala avkastningar, vilket indikerar att 

ökad finansiell flexibilitet, p.g.a. företags tillgång till obligationsmarknaden, inte heller 

leder till överinvestering och värdeminskande investeringar, dvs. i genomsnitt negativa 

onormala avkastningar. Detta visar att den ökade finansiella flexibiliteten som 

obligationsmarknaden medför inte leder till intressekonflikter mellan ägare och 

företagsledning på den europeiska marknaden, vilket strider mot hypotesen om det fria 

kassaflödet som presenterades av Jensen (1986).  
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9.3 Förslag på fortsatt forskning 

Hur företags tillgång till obligationsmarknaden, mätt med företags kreditbetyg, påverkar 

genomförandet och värdeskapandet av företagsförvärv, har i denna avhandling 

undersökts signifikant mera ingående och bredare än i tidigare forskning inom ämnet. 

Ändå finns det alltid nya aspekter och synvinklar inom ämnet som kunde undersökas 

vidare. En aspekt som borde undersökas är inverkan av företags kreditvärdighet på 

fenomenet, dvs. hur företags olika kreditbetygsklasser påverkar både sannolikheten att 

göra förvärv och värdeskapandet i företagsförvärv. Att undersöka detta vore också en 

utveckling av undersökningen av Karampatsas et al. (2014), som endast undersökte 

sambandet mellan företags olika kreditbetygsklasser och kontantbetalda förvärv. Att 

beakta de olika kreditbetygsklasserna hos de förvärvande företagen skulle ge en bättre 

möjlighet för jämförelse mellan olika slags marknader och marknadsområde. Kaya och 

Meyer (2014) och Van Landschoot (2008) påpekade att kontinentaleuropeiska 

företagsobligationer har karaktäriserats av hög kvalitet och är i allmänhet högre 

betygsatta än t.ex. i USA. (Kaya & Meyer, 2014; Van Landschoot, 2008) En orsak till att 

den empiriska delen av denna avhandling inte gav några signifikanta resultat för 

sambandet mellan företags kreditbetyg och förvärvsaktivitet för icke-

kontinentaleuropeiska länder kan vara att i dessa länder har en större del av företagen 

lågt betygsatta företagsobligationer än i kontinentaleuropeiska länder ifall situationen i 

Storbritannien liknar situationen i USA. Att jämföra sambandet mellan företags 

kreditbetyg och både förvärvsaktivitet och värdeskapande i förvärv separat för företag i 

olika kreditklasser skulle eliminera effekten av skillnaderna i kreditbetygsstruktur 

mellan olika geografiska områden. Detta skulle ge mera jämförbara resultat för olika 

kreditklasser, vilket möjliggör en bättre jämförelse mellan marknader där 

obligationsmarknadens struktur är av olika karaktär.    

En annan ny synvinkel kunde vara att utföra underökningen på en global skala. De flesta 

undersökningarna som liknar undersökningen i denna avhandling baserar sig på den 

nordamerikanska marknaden. Resultaten från undersökningen i denna avhandling, som 

har gjorts på den europeiska marknaden, kan till viss grad jämföras med resultaten från 

de nordamerikanska forskningarna. Därmed kan man dra vissa slutsatser om 

geografiska skillnader mellan de europeiska och nordamerikanska marknaderna. En 

liknande undersökning över en liknande sampelperiod och på en global skala, så att 

också t.ex. den asiatiska marknaden skulle inkluderas, skulle ge en möjlighet att 

undersöka de geografiska skillnaderna mellan dessa marknader ur en bredare global 

synvinkel än i undersökningen i denna avhandling, även om naturen av undersökningen 
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skulle förändras något. Eftersom marknaderna för företagsobligationer skiljer sig 

avsevärt mellan dessa marknader skulle en sådan undersökning ge en möjlighet att 

undersöka ytterliga aspekter som kan ha en inverkan på sambandet mellan företags 

tillgång till obligationsmarknaden, mätt med företags kreditbetyg, och genomförandet 

av och värdeskapandet i företagsförvärv, som inte undersökts i denna avhandling. Att 

undersöka olika kreditbetygsklasser separat så som det föregående avsnittet beskrev för 

att jämföra olika marknader skulle också ge viktiga insikter om obligationsmarknaden 

som finansieringskälla globalt sett. Detta skulle visa hurudan inverkan 

obligationsmarknaden har på företags finansiella flexibilitet på olika marknader och 

därmed vilka implikationer obligationsmarknaden har för att främja ekonomisk tillväxt 

på ett globalt plan.  
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10 SAMMANFATTNING 

Denna avhandling undersöker hur företags tillgång till obligationsmarknaden, mätt med 

företags kreditbetyg, påverkar genomförandet och värdeskapandet av företagsförvärv. 

Genom att studera förvärven på den europeiska marknaden under tidsperioden 1999-

2014, bidrar avhandlingen till att förstå hurdan inverkan den växande europeiska 

obligationsmarknaden har på både företags investeringsaktivitet och kvaliteten av dessa 

investeringar. 

I den empiriska delen av avhandlingen undersöks företags investeringsaktivitet och 

kvaliteten av dessa investeringar med både univariat och multivariat analys. Sambandet 

mellan företags kreditbetyg och förvärvsaktivitet undersöks i den multivariata analysen 

med hjälp av probit-modellen. Sambandet mellan företags kreditbetyg och 

värdeskapande av förvärv undersöks å ena sidan genom att undersöka de kortsiktiga 

onormala avkastningarna dvs. förvärvarens aktiemarknadsreaktioner kring 

förvärvsmeddelanden med hjälp av kumulativa onormala avkastningar, och å andra 

sidan med hjälp av långsiktiga onormala avkastningar.  

Avhandlingens resultat tyder på att företags tillgång till obligationsmarknaden har en 

signifikant inverkan på företags tendens att göra förvärv, speciellt i Kontinentaleuropa 

och under ekonomisk högkonjunktur där förvärvsaktiviteten också är hög. Således visar 

det sig att företagsobligationer används som en ”ytterligare finansieringskälla” då när 

andra finansieringsformer inte räcker till. Däremot ger resultaten inget bevis om att det 

uteslutande är företags kreditbetyg som har en inverkan på hur värdeskapande förvärven 

är. Resultaten visar dock att företag med kreditbetyg tenderar att i genomsnitt göra 

mindre värdeskapande förvärv än företag utan kreditbetyg, även om förvärven hos båda 

slag av företag visar sig i genomsnitt skapa värde i Europa. 

Resultaten av denna avhandling antyder att den relativt unga marknaden för europeiska 

företagsobligationer har gett företagen nya finansieringskällor, vilket har en stor 

betydelse för förvärvsverksamheten, speciellt på den kontinentaleuropeiska marknaden 

som traditionellt är känd som en bankbaserad marknad. Resultaten indikerar därmed 

att företags tillgång till obligationsmarknaden har en betydelse även på en sådan 

marknad.  
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BILAGA 1 KORRELATIONSMATRIS 

1.1. Korrelationsmatris över förklarande variabler 
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BILAGA 2 FULLSTÄNDIGA RESULTAT FÖR FÖRETAGS 
KREDITBETYG OCH SANNOLIKHETEN ATT GÖRA FÖRVÄRV  

2.1. Företags kreditbetyg och sannolikheten att göra förvärv (1999-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

BILAGA 3 FULSTÄNDIGA RESULTAT FÖR LÅNGSIKTIGA 
ONORMALA AVKASTNINGAR 

3.1.   Långsiktiga onormala avkastningar, alla förvärv (jan 1999 – dec 2014) 

 

3.2.  Långsiktiga onormala avkastningar, alla förvärv (jan 1999 – dec 2006) 
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3.3.   Långsiktiga onormala avkastningar, alla förvärv (jan 2007 – dec 2014) 

 

3.4.    Långsiktiga onormala avkastningar, majoritetsintresse (jan 1999 – dec 2014) 
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3.5.   Långsiktiga onormala avkastningar, majoritetsintresse (jan 1999 – dec 2006) 

 

3.6.   Långsiktiga onormala avkastningar, majoritetsintresse (jan 2007 – dec 2014) 
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3.7.   Långsiktiga onormala avkastningar, minoritetsintresse (jan 1999 – dec 2014) 

 

3.8.   Långsiktiga onormala avkastningar, minoritetsintresse (jan 1999 – dec 2006) 
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3.9.   Långsiktiga onormala avkastningar, minoritetsintresse (jan 2007 – dec 2014) 

 

3.10.  Långsiktiga onormala avkastningar, kontantförvärv (jan 1999 – dec 2014) 
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3.11. Långsiktiga onormala avkastningar, kontantförvärv (jan 1999 – dec 2006) 

 

3.12.   Långsiktiga onormala avkastningar, kontantförvärv (jan 2007 – dec 2014) 
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3.13.   Långsiktiga onormala avkastningar, aktieförvärv (jan 1999 – dec 2014) 

 

3.14.   Långsiktiga onormala avkastningar, aktieförvärv (jan 1999 – dec 2006) 
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3.15. Långsiktiga onormala avkastningar, aktieförvärv (jan 2007 – dec 2014) 

 

3.16.  Långsiktiga onormala avkastningar, förvärv komb. (jan 1999 – dec 2014) 
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3.17. Långsiktiga onormala avkastningar, förvärv komb. (jan 1999 – dec 2006) 

 

3.18.   Långsiktiga onormala avkastningar, förvärv kombo (jan 2007 – dec 2014) 

 


