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Sammandrag 
De höga beloppen och den växande populariteten associerade med företagsförvärv har 

lett till många försök inom forskningen att förutsäga vilka företag som blir 

förvärvade. Denna studie ämnar undersöka förvärvsmarknaden på Nasdaq OMX 

Nordic under tidsperioden 2002-2011. Syftet är att studera om marknadsvärdering, 

finansiella karaktärsdrag samt ägarstruktur påverkar sannolikheten att företag blir 

förvärvade. Populationen utgörs av 81 förvärvade företag under den studerade 

tidsperioden samt en kontrollgrupp av samma antal. Resultaten visar att 

marknadsvärdering och finansiella karaktärsdrag inte skiljer sig mellan förvärvade 

och icke-förvärvade företag och därför inte kan användas som instrument för 

förutsägelse av förvärvssannolikhet. Däremot kan vi, i linje med tidigare forskning på 

andra marknader, bevisa att företag där den grundande familjen är en stark ägare, med 

10% av de röstberättigade aktierna som minimigräns, blir förvärvade i en lägre 

utsträckning. 
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1. Inledning 

Inledningsvis presenteras fenomenet företagsförvärv och varför det anses relevanta att 

studera. Efter det formuleras studiens syfte samt exempel på potentiella målgrupper som 

har identifierats.  

1.1. Bakgrund 

Den 11 februari 2013 annonserades ett kontantbud värt 11 miljarder kronor på 

metallpulvertillverkaren Höganäs. Bakom budet stod H intressenter som 

representerades av tidigare största ägaren Lindéngruppen samt Foundation Asset 

Management Sweden. (SvD Näringsliv 2013) Transaktionen är en i mängden av 

uppköp som genomförts på den svenska börsen. Köpet aktualiserar den generella 

utgångspunkten för denna studie, varför köptes just Höganäs och inte någon av dess 

jämförbara konkurrenter?  

 

Företagsförvärv har vuxit sig allt populärare som tillväxtstrategi och aktiviteten, likväl 

värdet av affärerna, har stadigt ökat. Brealey, Myers och Allen (2014, s 807) 

illustrerar att i USA har antalet förvärv ökat från cirka 2000 affärer per år mellan 1962 

och 1995 (förutom under perioden 1967 till 1974 då populariteten tillfälligt var 

högre), till att i modern tid (1998 till 2011) variera mellan 8000 till 12000 affärer per 

år. Även i Sverige är fenomenet väl förekommande och bara under 2013 förvärvade 

de största företagen i Sverige över 140 företag, där värdet av de tio största uppköpen 

uppgick till cirka 75 miljarder kronor (EY 2014).  

 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att värdera och jämföra företag. Ett 

traditionellt sätt är att ställa marknadens värdering mot företagets tillgångars 

redovisade värden. Skillnaden mellan dessa värden kan variera stort mellan olika 

företag och branscher. Till exempel kan vissa företag i en högre utsträckning värderas 

på tillväxtmöjligheter och immateriella faktorer istället för fysiska, redovisade 

tillgångar. Enligt den bland ekonomer välkända teorin den effektiva 

marknadshypotesen reflekterar priset på en tillgång fullständigt tillgångens sanna 

värde genom den information som finns tillgänglig på marknaden (Fama 1970). Trots 

detta varierar budpremien, den procentuella skillnaden mellan köpeskilling och 

marknadsvärde vid en förvärvsaffär, mycket och kan enligt Zhu (2013) uppgå från 25-
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40% till över 100%. Att ett företag är villigt att betala en budpremium är en indikation 

på att företaget anser att förvärvsmålet är undervärderat av marknaden, något som i 

sig kan anses motstridande mot den effektiva marknadshypotesen.  Det blir därför 

aktuellt att fråga sig om variationer i marknadens värdering av företag leder till att 

vissa företag är mer (mindre) undervärderade än andra och därmed har en högre 

(lägre) sannolikhet att bli förvärvade. 

 

Företagsförvärv är även intressant att studera på grund av att det påverkar fler 

intressenter än den faktiska köparen och säljaren. Ett förvärv innebär ofta 

omstruktureringar, inte sällan över landsgränser, vilket leder till att intressenter som 

ägare, anställda och regeringar ofta har en åsikt som indirekt kan påverka 

sannolikheten att en affär genomförs. Under 2014 uppvaktade den amerikanska 

läkemedelsjätten Pfizer styrelsen i Astra Zeneca angående ett potentiellt förvärv. När 

ett bud presenterades avfärdades detta snabbt av styrelsen med motiveringen att det 

grovt undervärderade företagets långsiktiga potential. (Affärsvärlden 2014) I 

kombination med det har den svenska regeringen yttrat påtryckningar om att ett 

förvärv skulle innebära höga risker för svenska jobb och forskning, bland annat 

genom en debattartikel i Wall Street Journal (SvD Näringsliv 2014; Regeringen 

2014). Exemplet indikerar att trots en budpremium på 32% (SvD Näringsliv 2014) är 

det troligt att en förvärvsaffär inte enbart avgörs av pris och finansiella faktorer, utan 

att även andra faktorer och intressenter (ägare, anställda, politiker) kan påverka 

utgången. 

 

Det finns flera incitament för olika intressenter att djupare förstå förvärvsmarknaden. 

Exempel innehåller företag med förvärv som tillväxtstrategi, utomstående intressenter 

som indirekt påverkas av affären samt kapitalförvaltare som vill generera avkastning 

genom höga budpremier. På grund av detta har tidigare studier försökt finna mönster 

över vilka företag som blir förvärvade. Finansiella faktorer, i form av 

marknadsvärdering och redovisningsbaserade nyckeltal, har studerats med hypotesen 

att underpresterande företag blir identifierade för förvärv av köpare som tror sig bättre 

kunna förvalta företaget (Rege 1984; Palepu 1986; Uygur, Meric & Meric 2013). 

Andra studier undersöker hypotesen att icke-finansiella faktorer, till exempel vissa 

typer av ägarstruktur, påverkar ett företags inställning till bud och i förlängningen 

sannolikheten att ett förvärv sker. Exempelvis har det förväntats att företag med en 
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stark familje- eller institutionell ägare har en lägre benägenhet att acceptera bud, 

möjligtvis på grund av andra värden än rent ekonomiska. (Holmen & Nivorozhkin 

2007; Shim & Okamuro 2011; Caprio, Croci & Giudice 2011). 

 

Majoriteten av tidigare studier har gjorts på större marknader såsom USA, Kanada, 

Japan och Storbritannien samt inriktat sig på antingen de finansiella faktorerna, till 

exempel nyckeltal och värdering, eller de icke-finansiella, till exempel ägarstruktur. 

Vi tror inte att ett företags agerande fullständigt kan förutses med hjälp av endast en 

av dessa utgångspunkter. Därför kombinerar vi företags finansiella struktur och 

marknadsvärdering med ägarstruktur i en studie över sannolikheten för förvärv på den 

svenska aktiemarknaden.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att genom marknadsvärdering, finansiella karaktärsdrag 

och ägarstruktur hos förvärvade och icke-förvärvade företag härleda vad som 

påverkar sannolikheten att ett företag blir förvärvat. 

1.3. Målgrupp 

Flertalet intressenter är involverade i en förvärvsprocess. Vid sidan av de industriellt 

förvärvande företagen står Private Equity företagen, även kallade riskkapitalbolag. 

Riskkapitalbolag är en typ av företag som har som affärsidé att aktivt förvärva hela 

företag för att kunna genomföra identifierade förändringmöjligheter och 

effektiviseringar till syfte att öka det förvärvade företagets totala värde vid en senare 

försäljning (Hillier m fl 2013, s 778). Även rådgivare så som revisions- och 

advokatbyråer är involverade i en förvärvsaffär. En empirisk redogörelse för vilka 

finansiella karaktärsdrag och andra parametrar som utmärker uppköpta företag är av 

intresse för uppköpande parter, både industriella och riskkapitaldrivna.  

 

Som nämnt kan utomstående intressenter indirekt påverkas av en förvärvsaffär. Ett 

exempel på potentiell målgrupp är kapitalförvaltare. Då budat pris generellt sätt är 

markant högre än ett företags marknadsvärde kan ett företag med tydliga 

karaktärsdrag associerade med en högre sannolikhet för förvärv höja 

kapitalförvaltarens potentiella avkastning.  
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2. Studiens referensram 

       I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska bakgrunden samt vilka implikationer dessa 

teorier har för företagsförvärv. Resultaten från tidigare studier relevanta för varje 

teoretiskt område redovisas och tre hypoteser formuleras som studien ämnar att testa.  

       

2.1. Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen utgår från tesen att en tillgångs aktuella 

marknadsvärde reflekteras av den information som finns tillgänglig vid varje given 

tidpunkt (Ross m fl 2008, s 371). Således innebär det att när ny information som kan 

påverka tillgångens värde når allmänheten förväntas priset justeras direkt, för att 

reflektera den nya informationen. Med starkt empiriskt stöd beskriver Fama (1970) i 

sin forskning hur den effektiva marknadshypotesen uppkommit. Han delar in den 

effektiva marknadshypotesen i tre grundläggande informationsdelar beroende på 

marknadsaktörernas tillgång till informationsdata: svag, semi-stark och stark. Kritik 

och forskning motbevisande den effektiva marknadshypotesen och Famas egen 

forskning finns men ej i signifikant utsträckning. Bland kritikerna till teorin finns Ball 

och Brown (1968). I sin artikel motsätter sig författarna prissättningen på marknader 

enligt den effektiva marknadshypotesen. De anser att aktörernas tillgång och tillit till 

den information de erhåller skapar olika syn och fördelar. Exempelvis att en 

institutionell placerare som matas med en mer direkt tillgång till ett företag erhåller 

information som marknaden inte direkt har tillgång till och följaktligen justeras inte 

priset direkt, vilket den effektiva marknadshypotesen utgår ifrån. Trots den kritiken 

som existerar argumenterar Fama att den effektiva marknadshypotesen är en 

verkningsfull approximation av hur marknaden i praktiken prissätter och värderar 

tillgångar. Något han får stöd av från Malkiel (1989) som instämmer med att trots att 

den effektiva marknadshypotesen inte är hundraprocentigt korrekt är det en 

imponerande volym av  bevis som tyder på effektiv prissättning av aktier. 

  

Vid en förvärvsaffär kan den effektiva marknadshypotesens värderingsansats 

ifrågasättas. Att ett företag avser att förvärva ett annat företag och är beredd att betala 

till ett värde över det aktuella marknadsvärdet, budpremium, antyder att förvärvaren 

ser ytterligare värde givet samma information som övriga marknaden har att tillgå. 

Det blir då intressant att tala om huruvida tillgången eller företaget är undervärderat 

då dess fulla värde inte framhävs av marknadens nuvarande pris, något som direkt 
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strider mot den effektiva marknadshypotesen. Tidigare studier av förvärvssannolikhet 

har uppmärksammat denna paradox. Palepu (1986) och Barnes (2000) testar 

värderingsmått såsom aktiepris i förhållande till vinst och bokfört värde på eget 

kapital utan att identifiera några signifikant avvikande mönster som tyder på en högre 

förvärvssannolikhet vid lägre, relativ värdering. För den senare av dessa mått finner 

dock Uygur, Meric och Meric (2013), i motsats till vad som kan förväntas, att 

förvärvade företag har aningen högre marknadsvärde jämfört med en kontrollgrupp.  

2.1.1. Hypotes 1: Värdering 

Trots att den effektiva marknadshypotesen genom tidigare forskning anses vara en 

effektiv approximation av tillgångars värderingsunderlag finns tecken som tyder på 

avvikelser från teorin vilket om det kan bevisas empiriskt ifrågasätter den tidigare 

forskningen. Baserat utifrån detta är vår ansats, att företag med en lägre 

marknadsvärdering blir förvärvade i högre utsträckning än företag med en högre 

värdering. 

 

Hypotes 1:  

En låg relativ marknadsvärdering ökar sannolikheten för förvärv. 

2.2. Underprestation 

Levine och Aaronovitch (1981) diskuterar teorin att företag söker förvärva företag 

med en ineffektiv ledning för att kunna förvalta tillgångarna mer effektivt. De 

definierar effektivitet som lönsamhet och noterar att för deras urval och flera 

föregångare skiljer sig inte lönsamhet mellan förvärvade och icke-förvärvade företag 

signifikant. De poängterar dock att enbart lönsamhet inte är en tillfredsställande 

definition av effektivitet och att en mer ingående definition kan behövas. Därför har 

efterföljande studier med liknande hypoteser också inkluderat variabler som 

kapitalomsättningshastighet, omsättningshastighet på tillgångar och 

skuldsättningsgrad (Rege 1984; Palepu 1986; Barnes 2000; Uygur, Meric & Meric 

2013). Med syfte att identifiera redovisningsinformation som indikatorer för 

förvärvssannolikhet väljer Rege (1984), baserat på tidigare empiriska resultat, att 

studera företags prestation genom måtten likviditet, skuldsättning, utdelning, 

omsättningshastighet och lönsamhet men finner ingen signifikant modell. Resultaten 

går i linje med Palepu (1986), som baserar en av sina hypoteser på teorin att ledningar 

som misslyckas maximera företagets marknadsvärde ersätts genom förvärv. Däremot 
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finner Uygur, Meric och Meric (2013) att icke-förvärvade företag har signifikant 

högre lönsamhet än förvärvade.  

 

En potentiell förklaring till skillnader i företags prestation är agent-principalteorin. 

Kortfattat hävdar teorin att i företag där ägandet och styrningen är separerade 

existerar incitament för ledningen att agera för eget personligt gagn istället för att 

maximera marknadsvärdet för aktieägarna. Ett exempel är att låta företaget, genom 

förvärv, växa sig större än sin optimala storlek vilket kan leda till organisatorisk 

ineffektivitet. (Jensen & Meckling 1976; Jensen 1986) Sämre prestation hos vissa 

företag kan givetvis även bero på skillnad i ledningarnas kompetens jämfört med 

konkurrerande företag. En annan förklaring kan vara att en mogen marknad är 

konkurrensutsatt med många aktörer vilket innebär att på sikt blir konsolideringar 

oundvikliga. Mer kompetenta ledningar kan då på ett mer effektivt sätt identifiera 

potentiella målföretag för förvärv att skapa synergieffekter
1
 med. Esteve-Peréz (2012) 

exemplifierar hur konsolidering kan ske genom förvärv på grund av flera 

bakomliggande orsaker som till exempel förändringar i teknologi eller legala 

restriktioner. 

 

Tidigare nämnda studier går ej in djupgående på varför vissa företag underpresterar 

utan nöjer sig med att konstatera att underprestationen kan öka sannolikheten för 

förvärv. Vi ämnar inte heller att redogöra för potentiella bakomliggande orsaker till 

underprestation utan fokuserar snarare på om vissa valda mått på underprestation 

påverkar förvärvssannolikheten. 

2.2.1. Hypotes 2: Underprestation 

Likt ett flertal föregångare (Rege 1984; Palepu 1986) har vi valt utgångspunkten att 

företag som presterar sämre än sina konkurrenter blir mål för förvärv då den 

förvärvande parten tror sig bättre kunna förvalta företaget än den nuvarande 

ledningen. 

Hypotes 2:  

En lägre prestationsnivå ökar sannolikheten för förvärv. 

                                                 
1
 Synergieffekter uppstår när marknadsvärdet för det totala företaget efter ett förvärv överstiger 

summan av de individuella företagens marknadsvärden innan förvärvet. 
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2.3. Företagens mottaglighet för bud 

Forskning har funnit att starkt ägda och familjeägda företags mottaglighet för bud i 

högre grad kan påverkas av andra faktorer än enbart pris, till exempel emotionellt 

värde. Den 28 april 2014 tackade läkemedelsföretaget Medas styrelseordförande, 

tillika representant för ägarfamiljen Stena med över 20% av aktierna, nej till ett 

reviderat uppköpsbud. Motiveringen från Stenafamiljen: “mycket nöjda och glada 

med läkemedelsbolaget” belyser hur andra faktorer än pris kan påverka 

mottagligheten för bud i företag med en viss typ av ägare. (Privata Affärer 2014). 

Tidigare forskning styrker Stenafamiljens motivering. Shim och Okamuro (2011) 

finner i sin studie av japanska företag att familjeägda företag är mindre sannolika att 

delta i förvärvsaktiviteter, både som budande part och som målföretag. Dessutom 

visar författarna att resultatet av dessa aktiviteter, när dessa företag väl deltar, är 

betydligt sämre. Även den europeiska marknaden har studerats (Caprio, Croci & 

Giudice 2011) och resultaten visar att familjeföretag har en lägre sannolikhet att delta 

i förvärvsaktiviteter. 

 

En till faktor som kan påverka förvärvssannolikheten är A- och B-aktier med olika 

rösträtt. Den svenska marknaden har undersökts med syftet att identifiera om 

förvärvssannolikheten påverkas av existensen av aktier med olika rösträtt och 

familjeägande (Holmen & Nivorozhkin 2007). Resultaten relevanta för denna studie 

är att sannolikheten för förvärv av familjeägda företag minskar när A- och B-aktier 

existerar, alltså när en enskild familj har en högre grad av kontroll över de 

röstberättigade aktierna i företaget. 

 

Ytterligare kan ledningsrepresentanter motsätta sig uppköpsförsök genom att 

företaget brukar olika försvarstaktiker. Exempel på dessa är bestämmelser i 

bolagsordningen om speciella majoritetsregler, styrelsens platsutbyten eller positiv 

information som lyfts fram om företaget till marknaden (Ross m fl 2008, s 831-832). 

Taktikerna representerar en del av de försvarstaktiker tillgängliga för målföretagen att 

tillämpa. Detta agerande kan ha en stor påverkan på värdet för aktieägarna (Duggal & 

Millar 1994). Till exempel menar Duggal och Millar att en motsättning i 

förlängningen kan leda till ett högre bud och att mervärde så vis lyfts fram från 

företagets sida till gagn för de befintliga aktieägarna. Likväl kan en motsättning vara 
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negativ för aktieägarna i och med att ledningen agerar i personliga syften, för att 

exempelvis behålla sina jobb. Författarna visar också att vissa typer av ägare, i deras 

fall institutionella ägare, i en större utsträckning brukar försvarstaktiker mot förvärv, 

trots att dessa aktioner leder till värdeminskningar för företagen. Också Sudarsanams 

(1995) studie bekräftar att utgången för fientliga bud signifikant påverkas av 

försvarstaktiker. 

2.3.1. Hypotes 3: Ägarstruktur 

Det har tidigare bevisats att företag med en stark ägarstruktur är mindre benägna att 

acceptera bud (Holmen & Nivorozhkin 2007; Shim & Okamuro 2011; Caprio, Croci 

& Giudice 2011). Med stark ägarstruktur menar vi i detta fall en struktur där det är 

rimligt att ägarna kräver en hög grad av kontroll i styrningen av företaget, till exempel 

på grund av emotionellt värde. Företag som är ägda och styrda av grundare eller 

starka ägare är på grund av detta mindre troliga att vara mottagliga för bud då det 

riskerar en reducering av kontroll över företaget.  

 

Hypotes 3:  

En stark ägarstruktur minskar sannolikheten för förvärv. 

2.4. Sammanfattning av tidigare studier 

Tidigare studiers resultat nämnda i ovanstående avsnitt som använts i formulerandet 

av denna studies hypoteser sammanfattas för läsaren i Tabell 1. Värt att notera är att 

inget genomgående signifikant mönster har funnits för finansiella faktorer som 

förklarande variabel för förvärvssannolikhet. Däremot verkar utgångspunkten att 

familjeföretag har en lägre sannolikhet att delta i förvärvsaktiviteter vara starkare 

förankrad i dessa studier. 

  



 12 

  

 

Tabell 1. Resultat från studier som testar förvärvsförutsägelse     

        Författare År   Resultat         

Nyckeltalsjämförelser             

Rege, Udayan 1984   

Testar ett flertal nyckeltal och finner inget samband mellan dessa och sannolikheten 

för bud 

Palepu, Krishna 1986   

Testar ett flertal nyckeltal och finner inget samband mellan dessa och sannolikheten 

för bud 

Barnes, Paul 2000   

Finner att den viktigaste faktorn för att identifiera målföretag är lönsamhet i 

förhållande till försäljning och eget kapital, i samband med en låg tillväxttakt. 

Uygur, Meric & 

Meric 2013   

Finner signifikanta skillnader i två av fyra omsättningshastighetsratios, tre av fem 

lönsamhetsratios och en värderingsratio. 

        
Ägarstrukturer             

Holmen & 

Nivorozhkin 2007   

Finner att familjeföretag där A- och B-aktier förekommer har lägre sannolikhet för 

förvärv än övriga familjeföretag. 

Shim & Okamuro 2011   

Finner att familjeföretag är betydligt mindre sannolika att delta i förvärvsaktiviteter 

samt att de presterar sämre när de väl deltar 

Caprio, Croci & 

Giudice 2011   Finner en negativ korrelation mellan familjeägande och sannolikheten för bud. 

3. Metod  

I metodkapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som har valts för att utföra studien. En 

genomgående diskussion förs om de val och avgränsningar som gjorts och vilka potentiella 

konsekvenser dessa medför. Syftet är att ge läsaren en god inblick i hur studien har valts 

att genomföras och varför, samt att möjliggöra replikation och vidare studier. 

       

3.1. Tillvägagångssätt 

För genomförandet av studien har vi valt en deduktiv ansats. Vi baserar våra 

förväntningar på de teorier vi presenterat och de resultat som producerats av studier 

vars syften påminner om vårt. Dessa förväntningar infereras till tre hypoteser som vi 

testar och tolkar med hjälp av resultaten från statistiska tester av olika parametrar. 

Varje hypotes testas med flera relevanta variabler. En individuell förklaring och 

motivering till varje inkluderat mått finnes i 3.2. Mått på förvärvsförklarande 

faktorer. Populationen utgörs av förvärvade företag och icke-förvärvade företag på 

Nasdaq OMX Nordic som har matchats enligt vissa kriterier. Matchningsprocessen 

beskrivs närmare i 3.3. Matchning av kontrollgrupp. Underlaget för den statistiska 

analysen bygger på nyckeltal och finansiell data samt information om företagens 

ägarstruktur. Nedan visas en förenklad sannolikhetsmodell för att demonstrera vad vi 
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ämnar uppnå. Modellen visar hur de respektive hypotesernas mätbara variabler 

påverkar sannolikheten att ett företag blir förvärvat.  

 

                                                                

 

3.2. Mått på förvärvsförklarande faktorer 

3.2.1. Värdering 

För att undersöka skillnader i värdering mellan företag har vi valt nyckeltalen Price-

To-Book (PB) och Enterprise Value-To-Sales (EV). PB beräknas genom att dividera 

ett företags marknadsvärde med dess bokförda värde för eget kapital. Ett högre (PB) 

innebär att marknaden värderar företaget högre relativt det bokförda värde på eget 

kapital. EV är summan av ett företags långfristiga skulder och marknadsvärde på eget 

kapital dividerat med total försäljning och är således ett mått vad det skulle kosta att 

köpa företagets årliga försäljning. Palepu (1986), som bland annat mäter PB, 

konstaterar att ett lågt kvotvärde inte är en garanti för en låg värdering, något som 

hade inneburit möjligheten till billiga köp. Trots det finner han, liksom vi, att PB är 

relevant och av intresse att testa. Dels för att det är ett klassiskt nyckeltal för att 

värdera aktier och dels för att det förekommer frekvent som potentiell förklaring till 

vilka företag som förvärvas. Alternativa förklaringar till höga och låga värden på båda 

dessa nyckeltal kan vara strukturella skillnader mellan företag i immateriella 

tillgångar och/eller humankapital jämsides fysiska, redovisade tillgångar samt aktiens 

popularitet bland investerare (Hamberg
2
). Ett nyckeltal som använts i tidigare studier 

men som vi har valt att utesluta är Price-to-Earnings (PE)
 3

. Anledningen är att flera 

av observationerna i vår population har negativ vinst vilket gör användandet av PE 

problematiskt som förklarande variabel. 

3.2.2. Underprestation 

För att mäta underprestation har vi valt ut nyckeltal som berör ett företags lönsamhet, 

likviditet, effektivitet samt allmänna finansiella situation. Att vi inkluderar så många 

variabler i begreppet underprestation beror på att i tidigare studier (Levine & 

Aaronovitch 1981; Uygur, Meric & Meric 2013) har flera variabler testats med 

                                                 
2
 Mattias Hamberg Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Föreläsning 2014-04-11 

3
 Price-to-Earnings = Aktiepris / Vinst per aktie 
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varierande resultat. Dessutom har dessa studier illustrerat svårigheten i att definiera 

vad som är ett rättvist mått för underprestation. Till exempel har Levine och 

Aaronovitch, som definierar underprestation som ett företags lönsamhet, konstaterat 

att detta troligtvis inte är en tillfredsställande definition för underprestation. För att 

inte missa något samband med förvärvssannolikhet inkluderar vi därför variabler för 

samtliga av de områden som våra föregångare valt att inkludera i begreppet 

underprestation.  

 

Rege (1984) mäter lönsamhet genom vinst innan skatter och räntekostnader dividerat 

med totala tillgångar. Uygur, Meric och Meric (2013) har totalt fem mått på 

lönsamhet, däribland Return on Assets (ROA) och Return on Equity (ROE). Då ROA 

och ROE har använts tidigare och är väldigt typiska mått för lönsamhet, något som 

gör dem lätta att insamla, har vi valt att använda de två måtten för att testa 

lönsamheten.  

 

Rege (1984) diskuterar att likviditet kan både vara hög och låg för potentiella 

förvärvsobjekt. Ett företag med en låg likviditet kan hypotetiskt sätt vara mer 

mottagligt för ett bud på grund av ett behov att finansiera verksamheten. Å andra 

sidan kan en hög likviditet tyda på att ledningen inte förvaltar företagets kapital på 

optimalt sätt i och med att de inte till exempel återinvesterar eller delar ut kapital till 

aktieägarna. Vi har valt den senare ansatsen som ett tecken på underprestation. Detta 

är också den ansats vi funnit vanligast i tidigare studier. Som mått på likviditet har vi 

valt kassalikviditet (QU) vilken härleds genom företagets kassa och liknande 

tillgångar dividerat med kortfristiga skulder.  

 

Effektivitet är ett brett begrepp och det vi syftar på är hur väl ett företag förvaltar sina 

tillgångar. Till exempel kan ett företag med en låg omsättningshastighet bygga upp ett 

onödigt stort varulager vilket innebär höga lagerkostnader samt en risk att alla 

produkter inte går att sälja om efterfrågan sjunker. Som nämnt finner Uygur, Meric 

och Meric (2013) signifikanta skillnader i två av fyra mått på omsättningshastighet. 

Vi har valt att testa kapitalomsättningshastigheten (KOH) vilken definieras som 

försäljning dividerat med totalt kapital och är ett mått på hur effektivt ett företag 

omsätter sitt totala kapital årligen.  
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Slutligen inkluderar vi i vår underprestationshypotes företagens finansieringssituation. 

Detta gör vi genom att testa skuldsättningsgraden (DE) och soliditeten (SOL). Den 

första beräknas genom långsiktig skuldsättning dividerat med eget kapital och den 

andra genom eget kapital dividerat med totalt kapital. Förväntningarna på dessa 

variabler kan variera beroende på vad underpresterande skuldsättning definieras som. 

En hög skuldsättning innebär högre risk för konkurs medan en låg kan tyda på att 

företaget har outnyttjade möjligheter till en mer optimal kapitalstruktur med lägre 

kapitalkostnader. Vi har valt ansatsen att förvärvade företag har en högre 

skuldsättning men tycker det är viktigt att läsaren är medveten om dessa olika 

perspektiv. Förväntningarna är därmed ett högre värde för måttet DE och ett lägre för 

SOL för de förvärvade företagen. 

3.2.3. Ägarstruktur 

Vi vill undersöka ägarstrukturs påverkan på sannolikhet för förvärv. Med hjälp av en 

binär uppdelning och tre olika definitioner delar vi kategoriskt upp företag med olika 

ägarstruktur. I enighet med Caprio, Croci och Giudice (2011), och en rad föregångare, 

definierar vi familjeägande som när den grundande familjen är den största ägaren, 

med 10% av de röstberättigade aktierna som minimigräns. Vi kodar en dummy-

variabel (Grund) 1 för grundarfamilj och 0 för övriga företag.  

 

Dessutom inkluderar vi en variabel för allmän stark ägarstruktur oavsett ägartyp. 

Detta definierar vi som när en enskild ägare, oavsett ägartyp, äger mer än hälften av 

de röstberättigade aktierna. Vi kodar en dummy-variabel (Femtio) till 1 för stark ägare 

när detta förhållande uppnås och 0 för övriga företag.  

 

Som tredje definition vill vi testa huruvida existensen av en blockägare påverkar 

sannolikheten för bud. Blockägare definierar vi som en ägare med minst 9,5% av de 

röstberättigade aktierna. För fall när en blockägare inte existerar kodar vi en dummy-

variabel (Block) till 1 och för företag där det existerar till 0. En sammanställning över 

beräkningarna av samtliga variabler samt förväntningarna på dessa finnes i Tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanfattning av förväntningar  

 

Värdering  Förväntning Beräkning 
PB (-)  

                               

                    
 

    EV      (-)  
                                                          

           
 

 

Underprestation   

ROE (-)  
                                 

                     
 

ROA (-)  
                                 

                       
 

DE (+)  
                                 

                     
 

KOH (-)  
           

                       
 

QU (+)  
                             

                    
 

SOL (-) 
 

            

              
 

Ägarstruktur 

  Femtio (-)                

 

Grund (-)                                  

 

Block (+)                                       

 

 

3.3. Matchning av kontrollgrupp 

Då vår studie ämnar jämföra en grupp av förvärvade med en grupp av icke-förvärvade 

företag är det av kritisk relevans att grupperna är homogena för att jämförelsen ska 

generera ett tillförlitligt resultat. Vi kommer därför konstruera en kontrollgrupp med 

icke-förvärvade företag som i övrigt ska efterlikna målpopulationen i högsta möjliga 

utsträckning. Precis som målpopulationen kommer kontrollgruppen utgöras av företag 

noterade på Nasdaq OMX Nordic.  

 

Brealey, Myers & Allen (2014, s 807) delar upp företagsförvärv i tre kategorier: 

horisontellt, vertikalt och konglomerat. Ett horisontellt förvärv syftar till att ett företag 

köper upp ett annat inom samma affärslinje, till exempel för att bli av med en 

konkurrent. Ett vertikalt förvärv sker då målföretagets verksamhet är en annan del av 

produktionslinjen än det budande företagets, till exempel bakåt närmare förädlingen 

av råvaror eller framåt närmare slutkonsumenten. Konglomerat förvärv sker när det 

budande företaget och målföretaget är i olika industrier. Vi tolkar detta som att 

branschtillhörlighet är av hög relevans vid ett förvärvsbeslut och därmed även vid 
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jämförelser av förvärvade och icke-förvärvade företag. Därför kommer vi att matcha 

vår population av förvärvade företag mot en kontrollgrupp enligt 19 olika sektorer
4
.  

 

Vidare har vi valt att marknadsvärdet
5
 (MCAP) för ett matchningsföretag får max vara 

25% större eller lägre än det förvärvade företagets. Palepu (1986), och andra 

föregångare (Uygur, Meric & Meric 2013; Rege 1984), använder sig av liknande 

matchningsprinciper efter en omfattande utläggning om principens statistiska fördelar 

över ett slumpartat urval av icke-förvärvade företag. I vårt fall kunde dessa 

urvalskriterier dock inte uppfyllas i samtliga fall vilket ledde till att vi applicerade 

alternativa matchningskriterier i dessa fall. Detta redogörs för mer ingående i nästa 

avsnitt.  

3.4. Urval av data 

Vi har valt att studera företagsförvärv på Nasdaq OMX Nordic under tidsperioden 

2002-2011. En längre tidsperiod hade lett till fler observationer och i längden 

möjligheten till högre statistisk signifikans. Dock ser vi även en risk i att studera en 

för lång tidsperiod. Nationella regelverk, handelsavtal mellan länder och regioner och 

allmänna förändringar i företagsklimatet är bara några faktorer som innebär att 

förvärvsmarknaden kan se väldigt annorlunda ut vid olika tidpunkter. Baserat på 

denna avvägning har vi valt vår tidsperiod då vi tror att den kan uppnå 

tillfredsställande statistisk signifikans i samband med att den inte skapar en 

överväldigande risk att förvärvsmarknaden förändrats markant. En kortare tidsperiod 

hade riskerat att enbart redovisa fenomenet under en viss konjunkturcykel men totalt 

bör den valda tidsperioden representera en allmän bild av marknaden.  

 

I brist på alternativ kommer vi att använda redovisningsdata från den senaste 

årsredovisningen när budet presenterades till allmänheten. Detta innebär att ju senare 

på året budet presenterats desto högre är risken att företagets situation har förändrats. 

                                                 
4
 Matchningssektorer:  

Tillverkning: Industriella konglomerat; Industri-orienterad produktion; Konsument-orienterad 

produktion; Utveckling av produkter (där ingen produktion finns idag); Råvaror, inkl prospektering; 

Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik; Kemiska processer; Bygg-orienterad produktion; Övrig 

produktion.  

Handel: Industriell handel; Konsument handel.  

Tjänster: Konsultverksamhet (ej IT), IT-relaterade tjänster, Transporter, Andra tjänster. 

Finans: Investment; Bank och försäkring; Övriga finansiella tjänster; Fastigheter. 
5
 MCAP = Pris per aktie * Utestående aktier 
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Alternativet skulle vara att för bud presenterade sent på året använda följande års 

årsredovisning. Vi anser dock att den valda metoden är det bästa alternativet då för 

bud som presenterats sent på året men färdigställts nästkommande år kommer 

marknaden ha anpassat sig till företagets nya situation i den senare årsredovisningen. 

Detta hade gett en annorlunda bild av företagets karaktärsdrag om vi använt den första 

årsredovisningen efter presentationen av budet.  

 

Under den valda tidsperioden genomfördes 101 förvärv (Nasdaq OMX 2014). För 

fyra observationer har vi inte kunnat lokalisera fullständig redovisningsinformation 

och dessa kommer därför att uteslutas. De matchningskriterier som diskuterats i 3.5. 

Matchning av kontrollgrupp kunde inte uppfyllas för samtliga förvärvsobjekt. För att 

inte behöva utesluta ett alltför stort antal observationer har vi valt att i dessa fall se om 

en matchning kan göras på någon annan variabel än marknadsvärde, till exempel det 

bokförda värdet på totala tillgångar eller omsättning. För att undersöka hur denna 

avvikelse från vår ursprungliga matchningsprincip påverkar resultatet i den statistiska 

analysen kommer vi att inkludera marknadsvärde som en förklarande variabel.  

 

I sex fall av de kvarstående observationerna har vi inte funnit en tillfredsställande 

matchning alls, varken baserat på våra ursprungskriterier eller de alternativa, och 

kommer därför utesluta dessa förvärv från studien. Av de kvarstående 91 

observationer har 58 kunnat matchas mot våra ursprungskriterier och övriga mot de 

alternativa kriterier vi funnit mest tillfredsställande. På grund av att vissa företag 

inkluderade i urvalet har annorlunda affärsmodeller har vissa observationer väldigt 

avvikande värden vilket leder till extrema nyckeltalsvärden. Många av dessa exempel 

gäller finansiella institutioner och investmentbolag och vi kommer därför exkludera 

dessa företag för att inte få ett snedvridet resultat i den statistiska analysen. Detta 

omfattar nio företag. Ytterligare ett företag kommer exkluderas på grund av 

extremvärden som riskerar generera ett skevt resultat. Vår slutgiltiga population blir 

således 81 förvärvade företag samt deras matchade kontrollgrupp av samma antal. 

Dessa uteslutningar visas även i Tabell 3. Den slutgiltiga populationen av förvärvade 

företag och kontrollgrupp finnes i Bilaga 3. 
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Tabell 3. Val av population   

    Antal förvärv 2002-2011   101 

Fullständig redovisningsinformation saknas -4 

Tillfredsställande matchning finnes ej -6 

Finansiella institutioner och investmentbolag -9 

Övriga företag med avvikande värden -1 

    Slutgiltig population   81 

 

3.5. Val av statistiskt test 

För att testa våra hypoteser har vi valt att använda oss av binär logistisk regression. 

Binär logistisk regression skiljer sig från andra regressionsanalyser då den beroende 

variabeln är en binär kategorivariabel snarare än en kvantitativ variabel. Detta innebär 

att observationerna tillhör en utav två kategorier. (Körner & Wahlgren 2006, s 410) 

Vi kodar den beroende variabeln Förvärvad till 1 för förvärvade företag och 0 för vår 

kontrollgrupp och konstruerar sedan ett flertal regressionsmodeller med olika 

sammansättningar av förklarande variabler. Metoden ger oss information om hur varje 

enskild variabel påverkar sannolikheten för bud samt signifikansgraden för denna 

påverkan. Att inkludera ett högt antal förklarande variabler i en modell leder till 

risken att flera av variablernas associationer med den beroende variabeln samvarierar. 

Innebörden blir att om flera av variablerna visar en hög signifikansnivå i sin relation 

till den beroende variabeln behöver inte modellens totala förklaringsgrad förstärkas 

anmärkningsvärt. För att kontrollera detta kommer vi att konstruera totalt tre 

modeller. Modell 1 kommer att inkludera samtliga variabler på grund av att vi vill se 

hur vår populations värden förhåller sig till våra förväntningar i en sammansatt 

modell.   

 

Modell 1:  

P = C + β1X1
 
+ β2X2

 
+ β3X3

 
+ β4X4

 
+ β5X5

 
+ β6X6

 
+ β7X7 + β8X8+ β9X9+ β10X10+ β11X11+ β12X12

 

 

P = Sannolikheten för förvärv (0 – 1), C = Modellens intercept, X1 = MCAP, X2 = PB, 

X3 = EV, X4 = ROE, X5 = ROA, X6 = QU, X7 = KOH, X8 = DE, X9 = SOL, X10 = 

Femtio, X11 = Grund, X12
 
= Block och β1-12 = Koefficienten för respektive variabel. 
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För att minska den konstaterade risken för samvariation som uppstår vid 

inkluderandet av många variabler, särskilt när flera ämnar testa samma hypotes, 

konstruerar vi Modell 2 med endast en eller ett fåtal variabler för respektive hypotes. 

Dessa variabler har valts ut efter vilka av variablerna vi tror har den lägsta risken att 

snedvridas på grund av udda värden i populationen:  

 

Modell 2:  

P = C + β1X1
 
+ β2X2

 
+ β3X3

 
+ β4X4

 

 

P = Sannolikheten för förvärv (0 – 1), C = Modellens intercept, X1 = PB, X2 = DE, X3 

= ROA, X4 = Grund och β1-4 = Koefficienten för respektive variabel. 

 

Slutligen för att kontrollera om någon av de testade måtten har en väldigt annorlunda 

relation till den beroende variabeln när exkluderad från någon av modellerna kommer 

vi att testa varje enskild variabels påverkan på förvärvssannolikheten. Detta 

konstrueras genom en binär logistisk regression för varje separat variabel. 

 

Modell 3: 

P = C + β1X1
 

 

P = Sannolikheten för förvärv (0 – 1), C = Modellens intercept, 

X1=MCAP/PB/EV/ROE/ROA/DE/KOH/QU/SOL/Femtio/Grund/Block och 

β1 = Koefficienten för respektive variabel. 
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4. Empiriskt resultat 

I detta kapitel beskrivs de resultat som vår metod har genererat. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av populationens deskriptiva statistik. Därefter följer en redogörelse kring vår 

statistiska analys och resultatens innebörd för hypoteserna. Avsnittet avslutas med tolkning 

av det kontrolltest som utförts.  

4.1. Deskriptiv statistik 

I Tabell 4. presenteras deskriptiv information om de förvärvade företagen och 

kontrollgruppen. Vi kan notera att de förvärvade företagen har högre medel- och 

medianvärde gällande marknadsvärde (MCAP). Detta innebär att kontrollgruppens 

marknadsvärde inte är avsevärt större än de förvärvade företagens, något vi trodde det 

fanns en risk för när vi frångick våra ursprungliga matchningskriterier. I våra mått på 

lönsamhet uppmärksammar vi att kontrollföretagen har ett lägre och negativt värde på 

ROE men ett högre värde för ROA. För Price-to-Book (PB) har kontrollgruppen ett 

högre medelvärde och ett lägre medianvärde. Något som indikerar på en större 

spridning inom kontrollgruppen. För den andra värderingsparametern, EV/Sales (EV), 

visar de förvärvade företagen ett högre medelvärde medan medianvärdena är 

närliggande. Skuldsättningsgraden (DE) är aningen högre för kontrollgruppen, både 

när det gäller medel- och medianvärde. Det andra måttet på finansieringssituation, 

Soliditeten (SOL), är extremt närliggande för båda grupperna. Även för 

kapitalomsättningshastigheten (KOH) ser skillnaderna i både medel- och medianvärde 

ut att vara försumbara. Kontrollgruppen har ett aningen högre medelvärde för vårt 

likviditetsmått, Quick Ratio (QU), men skillnaderna i medianvärde är nästan icke-

existerande.  

 

I den undre delen av Tabell 4. redovisas antal företag som uppfyller kriterierna för de 

parametrar för ägarstruktur vi valt att testa. Parametern för när en enskild ägare 

kontrollerar mer än hälften av de röstberättigade aktierna (Femtio) uppfylls i 17 fall i 

kontrollgruppen och 14 för de förvärvade företagen. Skillnaden blir större för de 

företag där den grundande familjen äger mer än 10% av de röstberättigade aktierna 

(Grund) vilket gäller för 25 av fallen i kontrollgruppen och 12 av de förvärvade 

företagen. Slutligen är det 12 av företagen i kontrollgruppen som saknar en 

blockägare (Block) med över 9,5% av de röstberättigade aktierna och endast 7 för de 

förvärvade företagen. 
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Inför presentation av resultaten från våra statistiska tester kan vi konstatera att 

medelvärdet för marknadsvärde ligger inom de 25% vi hade som ursprungskriterie vid 

matchningen. Att ett av lönsamhetsmåtten (ROE) är lägre i kontrollgruppen går emot 

vår tro att underpresterande företag blir förvärvade i högre utsträckning. Att 

medelvärdet för PB är högre för kontrollgruppen är konsekvent med vår ansats att 

förvärvade företag har en lägre, relativ marknadsvärdering. Däremot går det högre 

medelvärdet för EV för förvärvade företag inte i linje med Hypotes 1. För övriga 

nyckeltal (DE, KOH, QU, SOL) är skillnaderna för små för individuella konstaterande 

utan vi låter den statistiska analysen utvisa resultatet. När det gäller ägarstruktur 

noterar vi att kontrollgruppen har fler fall av stark ägarstruktur på två av parametrarna 

(Femtio, Grund), något som går i linje med vår hypotes och tidigare forskning, men 

har också fler fall av företag där ingen blockägare (Block) existerar alls. 

Tabell 4. Deskriptiv statistik för populationen 

 

 Förvärvade företag Kontrollgrupp 

Värdering Medel Median Medel Median 
PB 2,455 1,926 2,778 1,782 

EV 3,295 1,003 2,889 1,079 

Underprestation     

ROE 0,035 0,097 -0,094 0,104 

ROA 0,026 0,040 0,224 0,045 

DE 0,556 0,266 0,667 0,291 

KOH 1,190 1,236 1,159 1,191 

QU 0,502 0,270 0,657 0,276 

SOL 0,459 0,447 0,472 0,447 

Kontroll     

MCAP 2564,3 848,4 2382,9 836,3 

Ägarstruktur Antal Procentuellt Antal Procentuellt 
Femtio 14 17% 17 21% 

Grund 12 15% 25 31% 

Block 7 9% 12 15% 

 

 

4.2. Statistisk analys 

Resultaten från Modell 1 och Modell 2 av den binära logistiska regression vi beskrev i 

metodkapitlet finnes i Tabell 5. Betavärdet (B) beskriver koefficienten för varje 

specifik variabel. Ett positivt betavärde innebär ett positivt samband mellan variabeln 

och sannolikheten för förvärv. Med andra ord vid de variablerna med en positiv 

betakoefficient leder en ökning i variabelvärdet till en högre sannolikhet för förvärv. 

Ett negativt betavärde innebär det motsatta; att förvärvssannolikheten och variabeln 

har ett negativt samband och att förvärvssannolikheten minskar när variabelvärdet 
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ökar. P-värdet är ett mått på signifikansnivån och därmed hur statistiskt säkerställt 

resultatet är. I denna studie har vi valt signifikansnivåerna 5% och 10%. Detta innebär 

att ett p-värde lägre än 0,05 respektive 0,1 tillfredsställer våra kriterier för statistisk 

signifikans. 

 

Den statistiska programvaran vi har använt (SPSS) presenterar två R
2
–värden per 

modell, Nagelkerke och Cox & Snell. Ett R
2
-värde är ett mått på hur mycket av 

variationen hos en beroende variabel som kan förklaras av den aktuella modellen. Det 

finns ett flertal olika R
2
-värden som beräknas på olika sätt och skilda åsikter råder 

över deras lämplighet (Statisticalhorizons 2013). Värt att notera för denna studie är att 

både för Modell 1 och Modell 2 och båda R
2
-värden är förklaringsgraden väldigt låg. 

Detta tolkas som att ingen av de modeller vi konstruerat särskilt effektivt kan beräkna 

förvärvssannolikheten. Analysen kommer därför att utgå mer från varje enskild 

förklarande variabels association med den beroende variabeln.  

 

Vi valde att inkludera MCAP som förklarande variabel eftersom vi frångick våra 

ursprungliga matchningskriterier. Detta med syftet att kontrollera om detta ledde till 

oönskade konsekvenser som till exempel att storlek negativt påverkar sannolikheten 

för förvärv. Som det visade sig i det deskriptiva stycket hade förvärvsföretagen till 

och med ett högre medelvärde för MCAP än kontrollgruppen. Även det statistiska 

resultatet förtydligar att förvärvssannolikheten i vår population inte beror på 

marknadsvärdet då betavärdet är 0,000 och p-värdet är mycket högt (0,905).  
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Tabell 5. Resultat från justerade binära regressioner     

  

Modell 1 Modell2 

Värdering   Förväntning Beta P-värde Beta P-värde 
PB (-) -0,086 0,157 -0,011 0,777 

EV (-) 0,039 0,188 - - 

Underprestation 

     ROE (-) 0,227 0,280 - - 

ROA (-) -0,611 0,202 -0,156 0,462 

DE (+) -0,482 0,103 -0,129 0,401 

KOH (-) -0,482 0,648 - - 

QU (+) -0,079 0,701 - - 

SOL (-) -1,645 0,279 - - 

Ägarstruktur 

     Femtio (-) -0,081 0,855 - - 

Grund (-) -1,130 0,01** -0,975 0,014** 

Block (+) -0,850 0,105* - - 

Kontroll 

     MCAP  0,000 0,905 - - 

      Nagelkerke R-square  0,150  0,064  

Cox & Snell R-square  0,112  0,048  

*Signifikant på ensidig 5% nivå 

**Signifikant på 5% nivå 

 

4.2.1. Värderingshypotesen 

Med kritisk grund till den klassiska uppfattningen om den effektiva marknadsteorin 

formulerade vi hypotesen att lägre värderade företag var mer sannolika att bli 

förvärvade än sina motsvarande matchningar. För värderingsvariablerna PB och EV 

fann vi olika inverkan på sannolikheten för förvärv. PB genererade ett svagt negativ 

betavärde medan EV gav ett svagt positivt. Detta indikerar att värderingsvariablerna 

påverkar sannolikheten för förvärv i olika riktningar, vilket vi inte väntade oss. 

Resultatet talar för att företag med en lägre värdering enligt PB har större sannolikhet 

att bli förvärvade. EV tycks motsäga hypotesen om lägre värdering och sannolikheten 

för förvärv då en högre värdering enligt nyckeltalet motiverar en högre sannolikhet 

för förvärv. 

 

Resultatet är i linje med flera tidigare studier (Palepu 1986; Rege 1984) och pekar på 

likheten med den effektiva marknadshypotesen i det att de förvärvade företagens 

redovisningsdata inte öppnar för missvärderad information. Vi har därmed inte 

tillräckliga belägg att bevisa och styrka vår hypotes genom värderingsmått. P-värdena 

utanför våra kriterier för statistisk signifikans för PB och EV (0,157 respektive 0,188) 

samt motsägande betavärden (-0,086) och (0,0399) bekräftar detta. Vi finner således 
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inget samband mellan värderingsmåtten och sannolikheten för förvärv och förkastar 

Hypotes 1: att en låg relativ marknadsvärdering ökar sannolikheten för förvärv. 

 

Valet av nyckeltal att mäta värdering kan ha påverkat vårt resultat. Vi har i vår 

population en spridning mot IT-sektorn. Möjligtvis till följd av konsolideringsåren 

efter IT-kraschen under början av 2000-talet. Detta kan exempelvis påverkat 

resultaten för PB då IT-bolag troligtvis har markant lägre tillgångar och värderas mer 

på tillväxttro att dessa tillgångar ska existera i framtiden och således motivera dagens 

pris. Resultatet blir ett högre PB i nutid. Vi anser dock att våra två olika typer av mått 

(PB och EV), tillsammans med den genomförda matchningen av kontrollgruppen, 

borde representera spridningen mellan företagen.  

4.2.2. Underprestationshypotesen 

Den andra hypotesen, underprestationshypotesen, formulerades utifrån de teorier 

tidigare studier baserats på; att ineffektiva och underpresterande företag blir mål för 

förvärv. Då effektivitet och underprestation är väldigt breda definitioner valde vi att 

inkludera flera parametrar. Dessa mäter lönsamhet (ROE, ROA), 

kapitalomsättningshastighet (KOH), likviditet (QU) och skuldsättning (DE, SOL).  

 

Då inget av resultaten av dessa variabler är signifikant förkastas Hypotes 2 att 

underpresterande företag har en hög sannolikhet att bli förvärvade. Detta resultat 

skiljer sig från Uygur, Meric och Merics (2013) studie som finner signifikanta 

skillnader mellan förvärvade och icke-förvärvade företag på flera variabler, bland 

annat lönsamhet. Däremot kan vi konstatera att resultatet går i linje med andra studier 

(Palepu 1986; Rege 1984) som ej lyckats finna signifikanta modeller med liknande 

nyckeltal. Trots insignifikanta resultat är några av betavärdena anmärkningsvärda nog 

att nämnas. För lönsamhetsvariablerna ROE och ROA erhåller modellen positiva 

respektive negativa betavärden. Då dessa nyckeltal är mycket närliggande i beräkning 

är det väldigt oväntat att de påverkar förvärvssannolikheten i olika riktningar. En 

förklaring kan vara att vissa observationer i kontrollgruppen med negativ lönsamhet 

har små poster på eget kapital vilket leder till väldigt låga, negativa ROE-värden. 

Detta leder till det negativa medelvärdet på ROE för kontrollgruppen och i 

förlängningen till det oväntade betavärdet i Modell 1. Vi ser dock i Modell 2 att när 

ROE exkluderats är det andra lönsamhetsmåttet (ROA) fortfarande inte en signifikant, 
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förklarande variabel till sannolikheten för förvärv (P-värde = 0,462). Vi kan därmed 

konstatera att trots vissa extremvärden för ROE som eventuellt borde ha exkluderats i 

metodkapitlet är lönsamhet inte en signifikant variabel. ROE visar helt inkongruens 

mot vår hypotes om högre förvärvssannolikhet vid lägre lönsamhet och ger istället en 

högre sannolikhet mätt i ROE. Variabeln ROA med negativt betavärde är mer i linje 

med våra förväntningar och tycks vid en lägre lönsamhet öka sannolikheten för 

förvärv. Signifikansnivån för båda dessa parametrar är dock som sagt inte 

tillfredsställande vilket bidrar till förkastandet av Hypotes 2.  

 

Av de sex testade parametrarna är skuldsättningsgraden (DE) så pass nära statistisk 

signifikans på en 10% nivå att vi finner det värt att uppmärksammas (0,103). Vad som 

är än mer anmärkningsvärt är dock att betavärdet är negativt vilket går emot våra 

förväntningar. Resultatet är således en ytterligare bekräftelse på att Hypotes 2 

förkastas. En högre skuldsättning ter sig snarare leda till en lägre sannolikhet för 

förvärv, tvärtemot våra förväntningar.  

 

Att vad som är ett lämpligt mått på underprestation och effektivitet för företag är 

diskuterbart har konstaterats tidigare (Levine & Aaronovitch 1981). Vårt resultat 

instämmer med denna komplikation och presenterar två möjliga scenarion. Antingen 

är klassiska nyckeltal inte ett tillfredsställande mått på underprestation när syftet är att 

särskilja förvärvade och icke-förvärvade företag. Eller så är underprestation inte en 

drivkraft när företag identifierar målföretag att förvärva. Ett alternativ är att företag 

snarare söker förvärva högpresterande företag för att kapitalisera på deras framgång. 

Även fast vi inte har formulerat en hypotes som undersöker högpresterande företag är 

de vitt spridda resultaten i denna hypotes ingen indikation på att så skulle vara fallet. 

Baserat på våra resultat är det mest troliga att ingen av dessa teser enskilt kan förklara 

de bakomliggande drivkrafterna till fenomenet företagsförvärv. Olika förvärv sker 

troligtvis på grund av olika anledningar, något våra spridda och insignifikanta resultat 

inte motstrider. 

4.2.3. Ägarstrukturshypotesen 

Tron om att ägarstrukturen i företag kan påverka sannolikheten för förvärv har vår 

empiriska redogörelse funnit stödjande resultat för. Våra tre variabler för att mäta 

olika ägandestrukturer ger alla ett negativt betavärde (Femtio = -0,081, Grund = -
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1,130, Block = -0,850). Detta tyder på att sannolikheten för förvärv minskar vid någon 

av dessa förekommande ägarstrukturer. Måttet för grundarfamilj, Grund, är den som 

visar starkast statistisk signifikans med p-värden på 0,01 (Modell 1) och 0,014 

(Modell 2). Likt DE i föregående hypotes är variabeln Blocks p-värde väldigt nära 

signifikans på en 10% nivå (0,105) men med ett betavärde som går emot våra 

förväntningar. Variabeln Femtio saknar helt statistisk signifikans (P-värde = 0,850). 

 

Vi noterar att vårt resultat är enigt med det tydligaste sambandet vi funnit i tidigare 

forskning, att familjeägda företag har en lägre sannolikhet att delta i förvärvsaffärer 

(Caprio, Croci & Guidice 2011; Shim & Okamuro 2011; Holmen & Nivorozhkin 

2007). Vi kan därmed acceptera vår Hypotes 3: företag med starkt ägande har en lägre 

sannolikhet att bli förvärvade när definitionen av starkt ägande sätts genom vår 

signifikanta variabel Grund, grundarfamiljen med minst 10% av de röstberättigade 

aktierna.  

 

Tillsammans med tidigare studier validerar detta hur stor påverkan grundarfamiljens 

roll har i företaget även efter en börsnotering. Från vårt resultat finner vi det rimligt 

att andra faktorer påverkar familjeägarnas beslut vid ett eventuellt bud. En sådan sak 

att en grundarfamilj till ett börsnoterat företag faktiskt har rötter till grundandet skapar 

sannolikt ett speciellt affektionsband. Rimligt är att grundarfamiljen innehar eller tror 

sig inneha stora kunskaper om hur företaget bör ledas och utvecklas framöver. 

Troligtvis skapas en motverkande kil till att acceptera konkurrerande bud och på så 

vis riskera tappa kontrollen i företaget.  

 

Värt att diskutera är hur den interna kontrollen en stark grundarfamilj insinuerar 

påverkar ledningens målbild. Agent-principalteorin separerar ledningen från ägarna 

genom att ledningen agerar mer i självförverkligande syften än i ägarnas bästa 

intressen. Grundarfamiljer (Grund) såväl som blockägare (Block) antas ha högre 

incitament till ansvarstagande i företaget och förväntas på så vis arbeta aktivt för att 

minska den eventuella problematiken som uppstår vid ett agent-principalförhållande. 

Baserat på vårt empiriska resultat är det troligt att sannolikheten för förvärv påverkas 

av en stark ägares annorlunda synsätt till sitt företag och inte låter sig lockas lika 

mycket av strikt ekonomiska faktorer. Vi konstaterar att skillnader i separation av 
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ägande och styrning, enligt agent-principalteorin, påverkar ett företags styrning i sin 

inställning till eventuella bud. 

4.3. Individuell kontrollregression 

För att kontrollera vår population och varje enskild variabels påverkan på den 

beroende variabeln har vi brutit ut samtliga mått och konstruerat individuella modeller 

för varje variabels påverkan på förvärvssannolikheten. Testerna ämnar klargöra 

variablernas individuella förklaringsförmåga för förvärvsannolikheten och testa för 

avvikande resultat från våra justerade modeller, Modell 1 och Modell 2. En 

sammansatt tabell över dessa enskilda binära logistiska regressioner finnes i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Resultat från ojusterad binära logistiska regressioner 

 

 

 
Modell 3 

Värdering  Förväntning Beta P-värde 
PB (-) -0,021 0,613 

EV (-) 0,004 0,805 

Underprestation    

ROE (-) 0,007 0,850 

ROA (-) -0,166 0,505 

DE (+) -0,094 0,522 

KOH (-) 0,154 0,490 

QU (+) -0,151 0,402 

SOL (-) -0,333 0,676 

Ägarstruktur    

Femtio (-) -0,240 0,550 

Grund (-) -0,943 0,017** 

Block (+) -0,704 0,158 

Kontroll    

MCAP 

*Signifikant på 10% nivå 
 0,000 0,790 

**Signifikant på 5% nivå 

 

De enskilda testernas betavärden visar ingen avvikelse i variablernas påverkan på 

sannolikheten för förvärv. Även i de ojusterade testerna är Grund den enda statistiskt 

signifikanta variabeln på 5% nivån (Sig = 0,017). Generellt sett kan vi se från de 

ojusterade variabeltesterna att betavärdena har stärkts i våra justerade modeller med 

ökad signifikans som följd jämfört med de enskilda. Dock avviker tre variabler från 

den generella förbättringen: KOH, QU och Femtio. Dessa variablers förmåga att 

förklara förvärvssannolikheten har alla försämrats i modellerna jämfört med enskilda 

tester. Vad vi kan konstatera är dock att ingen signifikansnivå har skiftat till eller från 

5% eller 10% nivån vilket innebär att de beslut rörande hypoteserna i föregående 

avsnitt fortfarande är valida. De två variabler som var närmast statistisk signifikans i 
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Modell 1, DE och Block, visar i detta kontrolltest upp betydligt högre P-värden (0,522 

och 0,158). Något som indikerar att dessa variabler enskilt inte kan förklara 

förvärvssannolikhet och deras låga P-värden i Modell 1 var mer rimligtvis en 

konsekvens av samvarians mellan flera av variablerna i modellen.  

5. Konklusion 

I detta kapitel presenterar vi slutsatsen av vår studie. Vi diskuterar faktorer som kan ha 

påverkat resultatet samt hur vårt resultat kan tolkas. Avslutvis lämnar vi förslag till vidare 

forskning. 

5.1. Summerande reflektioner 

Syftet med denna studie var att undersöka finansiella karaktärsdrag och ägarstruktur 

för att se om dessa kan användas för härledning av företags förvärvssannolikhet. För 

att uppfylla detta formulerades tre hypoteser. Den första, värderingshypotesen, 

baserades på marknadens värdering av företagen med utgångspunkten att en relativt 

lägre värdering skulle påverka förvärvssannolikheten positivt då vissa bolag skulle 

klassas som billiga köp. I vår statistiska analys finner vi inget stöd för denna ansats 

och konstaterar att vi inte kan identifiera några skillnader i värdering mellan 

förvärvade och icke-förvärvade företag. Det är möjligt att en inkludering av Price-to-

Earnings (PE) som värderingsmått hade genererat ett annat resultat. Ett alternativ för 

att överkomma problematiken med negativa PE-värden hade varit att rangordna 

värdena och dela in dem i deciler. Detta hade inkluderat ett värderingsmått som tar 

med företagets ekonomiska resultat i beräkningen av förvärvssannolikhet, något som 

definitivt kan vara en aktuell faktor i en förvärvsprocess.  

 

Vår andra hypotes, underprestationshypotesen, baserades på ett flertal nyckeltal 

härledda ur företagens redovisade resultat. Ansatsen var att företag som presterar 

sämre i uppdraget att generera värde till ägarna blir mål för förvärv av parter som tror 

sig bättre kunna förvalta företaget. Att vad som är ett passande mått på 

underprestation kan diskuteras har konstaterats tidigare (Levine och Aaronovitch 

1981) vilket är varför vi valde att inkludera så mycket som sex nyckeltal för att testa 

denna hypotes (ROE, ROA, KOH, QU, DE, SOL). Resultaten visar att inga 

signifikanta skillnader kunde identifieras mellan förvärvade och icke-förvärvade 

företag. Något som tyder på att antingen en alternativ definition på underprestation 
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krävs eller helt enkelt att något annan faktor har drivit förvärvsmarknaden under den 

studerade tidsperioden. 

 

Den tredje hypotesen, ägarstrukturshypotesen, är den enda där statistiskt signifikant 

resultat genererades. Av de tre ägarstruktursparametrarna vi har testat var det endast 

den när den grundande familjen fortfarande äger mer än 10% av de röstberättigade 

aktierna som hade ett negativt samband med förvärvssannolikhet. Vi tolkar detta 

resultat som att grundande familjer är mindre benägna att acceptera bud på grund av 

till exempel emotionella värden i företaget som inte i samma utsträckning kan 

förvärvas och överföras. Detta går i linje med Holmen och Nivorozhkin (2007) som 

finner påminnande resultat; att större kontroll över de röstberättigade aktierna i 

familjeföretag negativt påverkar förvärvssannolikheten på grund av privata, icke-

överförbara fördelar associerade med kontroll över företaget.  

 

Trots att vi endast finner signifikant resultat på en av de parametrar vi testat anser vi 

att studiens syfte uppfyllts. Syftet var inte att konstruera en modell för att beräkna 

sannolikheten för förvärv utan snarare att undersöka vilka, och i så fall hur, faktorer 

som påverkar förvärvssannolikheten. Våra resultat konstaterar, i enighet med flertalet 

föregångare, att det är svårt att förutse sannolikheten för förvärv med hjälp av 

redovisningsinformation bättre än marknaden. Vidare visar vi att familjeägda företags 

sannolikhet för förvärv skiljer sig från sina matchade motparter.  

 

Det finns faktorer som kan ha påverkat vårt resultat som vi finner värda att informera 

läsaren om. Den första är vår matchning av kontrollgrupp. Hur närliggande två 

företag än är i form av verksamhet och storlek kan de aldrig vara identiska och en 

perfekt matchning är därför omöjlig att uppnå. Av våra nitton matchningssektorer är 

vissa väldigt breda vilket innebär att företag med olika verksamhet kan ha matchats 

mot varandra. Detta kan ha påverkat resultatet då det finns en risk att vissa branscher 

och verksamheter är mer lämpade och attraktiva för förvärv. Exempelvis ingår 10 av 

våra observationer i sektorn 34. Andra tjänster
6
 vilket givetvis kan innehålla företag 

med väldigt olika verksamhet. Vi hävdar dock att denna problematik kan ha skett i 

båda riktningar, att kontrollgruppen i vissa fall varit inom branscher mer lämpade för 

                                                 
6
 Se ”Bilaga 1” 

 



 31 

förvärv samt att vårt urval av 81 observationer är tillräckligt omfattande för att 

problematiken inte invaliderar resultaten. 

 

I metodavsnittet motiverade vi varför vi valt att använda oss av den senaste 

årsredovisningen när budet presenterats för allmänheten. Detta innebär en risk i de fall 

då längre tid har fortlöpt mellan den senaste årsredovisningen och datumet då budet 

presenterats. Företagets situation kan ha förändrats och den redovisade informationen 

kanske inte representerar en rättvis bild av det företaget som blivit identifierat för 

förvärv. Vi har dock svårt att se att detta skulle ha skett i omfattande utsträckning i 

vår studie. Naturligt är inte en överväldigande majoritet av observationernas bud 

presenterade sent på året och dessutom finner vi det osannolikt att företags situation 

förändras avsevärt på ett år, åtminstone under de normala omständigheter majoriteten 

av våra observationer tillhör. Givetvis är det dock viktigt att en så representativ bild 

av verkligheten som möjligt ges vilket är varför vi hävdar att kvartalsrapportering och 

förändringar i företags redovisningsresultat och ägarstruktur inför bud är intressanta 

aspekter att ha i åtanke. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att våra resultat tyder på att de företag som blir mål 

för förvärv inte kan identifieras med hjälp av marknadsvärderingar och 

redovisningsinformation men att företag där den grundande familjen är en stark ägare 

har en lägre sannolikhet att bli förvärvade.  

5.2. Förslag till vidare forskning 

Utifrån resultaten i vår studie och tidigare forskning är det tydligt att starkt ägande 

hos grundarfamiljen påverkar förvärvssannolikheten. I vår studie har vi inte kunnat 

redogöra empiriskt stöd för exakta bakgrunden till fenomenet. Därför anser vi det 

intressant att undersöka vidare vilka ekonomiska och övriga faktorer som leder till att 

företag med denna ägarstruktur är mindre sannolika att utsättas för ett förvärv. 

Resultatet av en sådan undersökning skulle kunna förklara vilka aspekter annat än 

strikt ekonomiska som dessa ägartyper värderar högst med sitt ägande. Exempelvis 

kan en sådan studie härleda om familjeägda företag i en högre utsträckning brukar 

försvarstaktiker mot fientliga bud i förebyggande syfte.  
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 - Sektorer 

Bilaga 1. Antal observationer per sektorområde     

     Antal Procentuellt 

1. Tillverkning     

10. Industriella konglomerat 1 1,2% 

11. Industri-orienterad produktion 12 14,8% 

12. Konsument-orienterad produktion 4 4,9% 

13. Utveckling av produkter (där ingen produktion finns idag) 1 1,2% 

14. Råvaror, inkl prospektering 4 4,9% 

15. Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik 7 8,6% 

16. Kemiska processer 0 0,0% 

17. Bygg-orienterad produktion 2 2,5% 

18. Övrig produktion 4 4,9% 

2. Handel     

21. Industriell handel 2 2,5% 

22. Konsument handel 4 4,9% 

3. Tjänster     

31. Konsultverksamhet (ej IT) 2 2,5% 

32. IT-relaterade tjänster 18 22,2% 

33. Transporter 2 2,5% 

34. Andra tjänster 10 12,3% 

4. Finans     

41. Investment 0 0,0% 

42. Bank och försäkring 0 0,0% 

43. Övriga finansiella tjänster 1 1,2% 

44. Fastigheter 7 8,6% 

 

7.2. Bilaga 2 - Årsobservationer 

Bilaga 2. Antal observationer per år   

    År   Antal Procentuellt 

    2002   6 7,4% 

2003   14 17,3% 

2004   8 9,9% 

2005   5 6,2% 

2006   11 13,6% 

2007   9 11,1% 

2008   10 12,3% 

2009   5 6,2% 

2010   8 9,9% 

2011   5 6,2% 
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7.3. Bilaga 3 - Population 

Bilaga 3.0. Population förvärvade bolag och motsvarande kontrollbolag 

    Förvärv Kontrollbolag Förvärv Kontrollbolag 

LGP Allgon Haldex Biacore Know IT 

Fabege II Hufvudstaden Teleca Malmbergs Elektriska 

Graninge Holmen II Elektronikgruppen Hiq International 

Sardus II Fenix Outdoor Protect Data Teligent 

Mandamus Fastigheter Wallenstam Frango Jeeves 

Resco Ångpanneföreningen RKS Novotek 

NEA Peab IMS Data Duroc 

Trio Mobyson Human Care Tietoenator 

Nexus Onetwocom WM-data Proffice 

Custos II VBG Academedia Cybercom 

XponCard Bong Ljungdahl HL Display Micronic 

Tricorona Elanders Diffchamb Fingerprint Cards 

KMT Midway Ticket Phonera 

Intentia Enea Data Optimail Feelgood 

Pandox Wihlborgs Utfors Betson 

ACSC Intellecta Finnveden Axis 

Svenska Orientlinien B&N Nordsjöfrakt Biophausia Biotage 

Broströms II Transatlantic II Allgon AudioDev 

Gambro II Getinge Mogul Netwise 

Perbio Science Elekta Hoist II Neonet 

Johnson Pump Consilium II Glocalnet Daydream 

Realia I Heba Boss Media BTS Group 

Biora Ortivus Gant Retail and Brands 

Europolitan Tele2 Carl Lamm Lagercrantz Group 

Nefab Fagerhult II Tanganyika Oil Billerud II 

Dimension Modul 1 Data Munksjö II Boliden III 

Tornet II Castellum Song Networks Intrum Justitia 

Epsilon Profilgruppen Home Properties Dagon 

NAN Expanda Sapa Lundin Petroleum 

Esselte Wedins Lindex Kappahl 

JC Svedbergs II Peab Industrier AarhusKarlshamn 

Pergo Artimplant Q-Med Biovitrum 

Biolin IFS Din Bostad Sagax 

Orc Software MSC Konsult Munters Systemair 

Pronyx Prevas Nilörngruppen HMS Networks 

Turnit Sweco II Cloetta Fazer Duni II 

Scandiaconsult LB International Zodiak Television Nordic Service Partner 

Telelogic Softronic Cardo III Hexpol 

IAR Systems Opcon Niscayah Loomis 

Gunnebo Industrier Nocom Netonnet Electra 

Mandator II Sectra     
 


