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Sammanfattning 
 
Företagsförvärv är ett fenomen som ofta belyses inom den ekonomiska dagspressen. Detta 
eftersom förvärven associeras med effektiviseringsarbeten inom företag, vilket berör de 
anställda. Tidigare forskning har visat att förvärv antas ske av olika anledningar. De två mest 
framstående förklaringarna är effektivisering av verksamheter och den andra är drivkrafter 
som är hänförliga till företagsledningen.  
 
Det finns mycket forskning inom området kring företagsförvärv och denna studie avser att 
undersöka om finansiella karaktärsdrag går att urskiljas mellan uppköpta företag och de som 
inte blivit föremål för uppköp under samma period. Det finns flera studier på området som är 
utförda i bland annat USA och Storbritannien. Dock finns det få studier gjorda på den svenska 
marknaden.  

Vi anser därför att det finns en lucka inom forskning på detta område vilket motiverar en 
studie kring finansiella karaktärsdrag. Denna studie problematiserar om det går att urskilja 
utmärkande finansiella karaktärsdrag för ett förvärvat företag på OMX nordiska börs 
Stockholm mellan åren 2003 och 2008? 
 
Syftet med studien är därmed att utifrån tre olika hypoteser empiriskt testa om det går att 
identifiera finansiella karaktärsdrag hos uppköpta företag noterade på OMX nordiska börs 
Stockholm.  
 
Ett t-test och Wilcoxon test kommer användas för att undersöka om skillnaden mellan 
nyckeltalen för uppköpta och icke uppköpta företag är signifikant. Vidare ska vi göra ett 
Mann-Whitney-U test för att signifikant kunna förkasta att uppköpta och icke uppköpta 
företag är identiska. Slutligen ska vi genom en logistisk regressionsanalys testa finansiella 
nyckeltal där nyckeltalen definieras som oberoende variabler och jämförs mot en beroende 
dummyvariabel som antar värdet uppköpt; ja eller nej. Regressionsmodellen förutspår en 
uppköpskandidats sannolikhet att bli klassificerad som uppköpt i jämförelse med en 
kontrollgrupp utifrån dess nyckeltal.  
 
T-testet visar i stort att inga signifikanta skillnader går att observera mellan skillnaden i 
medelvärdet för uppköpta och icke uppköpta företag. Ett nyckeltal visar dock signifikant 
resultat. Wilcoxon testet visar att det inte statistiskt går att urskilja skillnader i medianen. 
Resultatet från MW testet visar att det inte statistiskt går att förkasta att företagen är identiska. 
Den logistiska regressionen visar att det finns skillnader med statistisk signifikans.  
 
Analysen visar att hypoteserna inte kan verifieras med statistisk signifikans för något av 
nyckeltalen. Vid en jämförelse med tidigare forskning liknar vårt resultat Cudd & Duggal 
(2000) samt Palepus (1986).  
 
Slutsatserna visar dock att det finns signifikanta skillnader mellan uppköpta företag och icke 
uppköpta företag.  
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 Inledningskapitlet ger en introduktion till ämnet företagsförvärv. Inledningsvis 
beskrivs delar av utvalda forskares studier inom ämnet finansiella karaktärsdrag samt 
vem som kan tänkas vara intresserad av att läsa den här studien. I problemdiskussionen 
motiverar vi varför vi ämnar genomföra denna studie. Därefter redogörs för det specifikt 
valda forskningsproblemet samt syftet med studien. För att läsaren lättare ska kunna 
tillgodogöra sig innehållet i texten förklaras begrepp som används genomgående i 
studien. Avslutningsvis redogörs det för dispositionen av studien som helhet. 

1. INLEDNING 

1.1 Företagsförvärvets aktualitet 
På dagspressens hemsidor med inriktning mot ekonomi såsom Dagens Industri, 
Affärsvärlden eller A-ekonomi märks det tydligt att företagsförvärv är ett fenomen som 
ges stort utrymme i massmedia. Enligt Sevenius (2003, s.27) uppfattas företagsförvärv 
som viktiga i samhället på grund av att de medför strategiska förändringar. Ett exempel 
på en strategisk förändring som uppmärksammats i media är ofta en fabrik eller ett kontor 
som flyttar utomlands. Folk associerar därför ofta förvärv med en upphaussad 
känslomässig oro kring uppsägningar och insikten att arbetsmöjligheter flyttar utomlands 
eller att en omtyckt affärskultur kommer att förändras. En annan förklaring till 
uppståndelsen kring förvärv beror på att de ofta innefattar stora risker. Risken finns att 
kostnaderna kan bli större än väntat om de förväntade synergieffekterna inte faller ut. 
Följden av ett misslyckat förvärv kan då tänkas bli personalnedskärningar för att företaget 
snabbt ska kunna minska de oönskade stora kostnaderna. Ytterligare en anledning till det 
mediala intresset kring förvärv är att de ofta involverar svindlande höga 
transaktionssummor. Sverige har under de senaste åren haft en hög förvärvsaktivitet. 
Svenska företag förvärvade under enbart två månaders tid under våren 2007 företag för 
en summa på närmare 80 miljarder svenska kronor. (A.dn.se).  

1.2 Forskning kring företagsförvärv 
Forskning kring ämnet företagsförvärv sker inom flera olika samhällsvetenskapliga 
discipliner. De flesta studier är av finansiell karaktär men det forskas även inom andra 
ämnen exempelvis rättsvetenskap, organisationsteori, management samt inom 
redovisningsteori. (Olve 1988, s.141-144) Vi vill kort redogöra för vad forskare inom 
finansieringsområdet redogjort för i sina studier om företagsförvärv. Enligt Chung & 
Leungs (2004, s.765-766) sammanfattning av tidigare forskning finns två erkända motiv 
som förklarar varför företag förväntar sig att vinna något genom förvärv. Det första skälet 
berör hur ett mervärde kan skapas via synergieffekter. Det andra skälet till varför förvärv 
sker är att det finns egoistiska ledare som vill öka sina personliga fördelar. Exempel på 
personliga fördelar är att få högre ersättning från företaget då det blir större. Ett annat sätt 
är att öka sin makt i samhället för att eliminera risken att själv bli uppköpt och kanske 
riskera att förlora jobbet. Belkauoi (1978, s.93-96) beskriver en rad anledningar till varför 
förvärv antas ske. En anledning är möjligheten att undvika en konkurs, en annan att 
effektivisera verksamheten genom att byta ut en ineffektiv ledning, en tredje att göra 
vinster från en av marknaden felaktig värdering av värdet på företaget och sist en 
möjlighet att uppnå diversifiering i sin tillgångsportfölj. Han säger också att den allmänna 
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uppfattningen inom disciplinen är att företag som blir uppköpta är ineffektiva, mindre 
lönsamma och att det köpande företaget är det mer effektiva och det mer lönsamma.  
 
Akhigbe & Madura (1999, s.2) förklarar att det skapas en förväntning att ett målföretag 
kommer att uppnå sin sanna potential då det görs offentligt att ett bud lagts på företaget. 
Antagandet bygger på asymmetrisk information som görs tillgänglig för allmänheten. 
Marknaden omvärderar då företaget och höjer värdet då de förväntar en förbättring av 
företaget. Genom att placera pengar i ett företag innan det blir uppköpt har investeraren 
på så sätt möjlighet att skapa en högre avkastning än marknaden i genomsnitt. Belkauoi 
(1978) säger dock att det har visat sig vara svårt att uppskatta det sanna värdet på en 
aktie. Därför är det svårt att tjäna en högre avkastning än marknaden i genomsitt genom 
att investera i ett målföretag före budet blir offentligt. Forskare har med anledning av 
detta fokuserat på att försöka identifiera finansiella karaktärsdrag hos det uppköpta 
företaget istället för att mäta anormalavkastning.  
 
Om det går att identifiera sådana skillnader skulle fler förvärv eventuellt skapa ett större 
värde efter förvärvet än de två företagen tillsammans har idag. Tidigare studier redogör 
för en rad nyckeltal som kan användas som approximationer för synergier som skapar ett 
mervärde. Dessa kan användas för att testa relaterade teorier inom den internationella 
Corporate Finance litteraturen. (Belkauoi 1978, s.93) Schwartz (1985, s.391-392) 
beskriver att tidigare forskning fokuserar på vilka effekter ett förvärv ger. Han säger att 
det finns relativt lite forskning om vilka egenskaper som ökar sannolikheten för att ett 
företag blir uppköpt. Hasbrouck (1984, s.351) argumenterar för att tidigare forskning 
visar att det är möjligt att uppnå en högre avkastning än marknaden genom att investera i 
uppköpta företag innan ett bud lagts på företaget som vi nämnde ovan. För att utveckla en 
prediktionsmodell krävs kunskap om vilka nyckeltal som karaktäriserar dessa målföretag. 
Därför anser han att det ur ett akademiskt perspektiv är intressant att kunna identifiera 
vilka finansiella karaktärsdrag som påverkar sannolikheten att bli uppköpt.  
 
För att kunna utveckla en sådan modell, måste det först bevisas att det går att urskilja en 
särskild finansiell karaktäristika hos det förvärvade företaget. Sådana studier har gjorts 
bland annat i USA med framgång. Vi har sökt efter liknande studier på den svenska 
marknaden för företagsförvärv utan framgång. Vi finner det därför teoretiskt intressant att 
replikera delar av tidigare undersökningar gjorda i USA för att undersöka om det 
empiriskt går att särskilja finansiell karaktäristika hos företag som blivit föremål för 
förvärv från de företag som inte blivit föremål för förvärv under samma tid på den 
svenska marknaden. Detta leder oss in i den studie vi ämnar genomföra. 

1.3 Problemdiskussion  
Med utgångspunkt i de olika perspektiven ovan finner vi det intressant att göra en 
upprepning av delar av en studie tidigare gjord i USA (Palepu 1986). Palepu har i sin 
studie testat olika hypoteser om ledningseffektivitet för att identifiera finansiell 
karaktäristika samt förutspå sannolikheten för olika företag att bli uppköpta. Palepu testar 
dessa karaktärsdrag utifrån hypoteser som bygger på erkända finansieringsteorier. Vi är 
intresserade att använda dessa för att testa om det går att urskilja finansiella karaktärsdrag 
i uppköpta företag på OMX nordiska börs Stockholm i likhet med hur Palepu gjort. Vi 
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kommer inte att testa sannolikheten för uppköp eftersom vi har observerat att många 
studier inte har kunnat hitta en signifikant sannolikhetsmodell för att förutspå 
uppköpskandidater. De flesta befintliga studier är gjorda på anglosaxiska marknader 
såsom USA, Storbritannien samt Kanada men det finns även studier från till exempel 
Grekland och Spanien. Det är relativt få studier gjorda på den svenska marknaden. Vi 
anser att detta uppmuntrar fortsatt forskning inom detta område.  

 
De flesta tidigare studier analyserar uppköpta företags nyckeltal samt testar dem mot 
olika hypoteser. Flera studier har gjorts enbart för att konstatera om nyckeltal kan 
användas till att förutspå skillnader i företag. (Altman 1968, Beaver 1966, Eisenbeis 
1977) Studier inom området ”att särskilja finansiella karaktärsdrag” skiljer sig åt genom 
olika metodologiska analyser samt att de testar olika kombinationer av finansiella samt 
kvalitativa karaktärsdrag för att försöka identifiera vilka egenskaper som bäst beskriver 
ett målföretag.  Studiernas resultat visar att nyckeltal hos uppköpta företag tidigare visat 
signifikanta skillnader mellan målföretag och kontrollföretag. Därmed kan karaktärsdrag 
beskriva uppköpta företag. Med anledning av dessa resultat anser vi det är meningsfullt 
att testa en tidigare utförd analys från amerikanska marknaden på en ny marknad, den 
svenska. Palepu har uppmärksammat att vissa tidigare studier låter de statistiska 
modellerna utröna vilka nyckeltal som är statistiskt signifikanta i stället för att kontrollera 
vad de mäter. (Palepu 1986, s.289) För att vidareutveckla tidigare undersökningar 
försöker vi därför noggrant mäta nyckeltal genom att räkna om dessa för att de bättre ska 
mäta avsedd hypotes i enlighet med de teorier dessa grundar sig på. Genom att förfina 
tidigare uträkningar hoppas vi på att kunna föra forskningen framåt.  

 
Det finns företag vars affärsidé är att förvärva företag. Dessa företag kallas för Private 
Equity bolag. Ytterligare företag som är involverade i förvärv är revisionsbolag samt 
advokatbyråer som assisterar köparen och säljaren under tiden för själva transaktionen. 
Vi tänker oss att denna studie främst är av intresse för Private Equity bolagen då deras 
verksamhet består av att identifiera målföretag som systematiskt förvärvas. Vi tror att 
Private Equity bolagen kan vara intresserade av resultatet av en empirisk undersökning 
som ämnar förklara om det är möjligt att särskilja finansiella karaktärsdrag hos företag 
som blivit föremål för uppköp. Om det är möjligt att ge stöd till tidigare teoretiskt 
underbyggda hypoteser om vilka nyckeltal som karaktäriserar uppköpta företag, kan detta 
vägas in som en del i den komplicerade beslutsprocessen som sker inför ett förvärv på 
den svenska marknaden.  

1.4 Problemformulering 
Går det att urskilja utmärkande finansiella karaktärsdrag för ett förvärvat företag på OMX 
nordiska börs Stockholm? 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån tre olika hypoteser empiriskt testa om det går att 
identifiera finansiella nyckeltal hos uppköpta företag noterade på OMX nordiska börs 
Stockholm.  
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Tillvägagångssättet är att genom ett t-test och Wilcoxon test undersöka om skillnaden 
mellan nyckeltalen för uppköpta och icke uppköpta företag är signifikant. Vidare ska vi 
göra ett Mann-Whitney-U test för att signifikant kunna förkasta Ho = att uppköpta och 
icke uppköpta företag är identiska. Slutligen ska vi genom en logistisk regressionsanalys 
testa finansiella nyckeltal där nyckeltalen definieras som oberoende variabler och jämförs 
mot den beroende dummyvariabeln som antar värdet uppköpt; ja eller nej. 
Regressionsmodellen förutspår en uppköpskandidats sannolikhet att bli klassificerad som 
uppköpt i jämförelse med en kontrollgrupp utifrån dess nyckeltal.  

1.6 Definitioner 
Nedan redogörs för några olika vanliga definitioner av förvärv. Detta eftersom det 
vanligtvis talas om M&A’s vilket är en samlingsbenämning för alla typer av 
förvärvsaktiviteter. Här belyses andras definitioner för att läsaren ska få en nyanserad 
bild av uttrycket. Vi har dock valt att enbart studera förvärv enligt vår egen beskrivning 
nedan.  

 
Mergers and Acquisitions (M&A’s): 
“A general term used to refer to the consolidation of companies. A merger is a 
combination of two companies to form a new company, while an acquisition is the 
purchase of one company by another in which no new company is formed” 
(B.http://www.investopedia.com) 
 
Ross et al. definierar termen takeover; eller synonymt med förvärv på svenska som en 
generell och oprecis term och refererar till överföringen av kontroll från en grupp av 
aktieägare till en annan. Termen kontroll förknippas ofta med att ha majoritetsrösten i 
styrelsen. (Ross et Al. 2007, s.798) 
 
Nationalencyklopedin definierar en fusion som; 

 ”En sammanslagning av två eller flera företag eller verksamhetsgrenar 
med syfte att förändra eller samordna ägande och kontroll över ekonomiska 
resurser.”  
”I strikt juridisk mening är en fusion en särskild form av samgående mellan 
aktiebolag eller ekonomiska föreningar, som innebär att den ena parten 
överlåter alla sina tillgångar och skulder till den andra och därefter 
upplöses utan likvidation. Som ekonomiskt begrepp har fusion en betydligt 
vidare innebörd”. 
”Det inkluderar alla slags företagssammanslagningar oavsett den juridiska 
formen, både dem som innebär formell upplösning av det fusionerade 
företaget och dem som innebär förvärv av ett kontrollerande inflytande – i 
regel definierat som en majoritet av röstetalet (koncernförhållande) – i ett 
annat företag (totala fusioner).”(ne.se) 

 
Vår definition av förvärv: 
Förvärv i vår studie har en specifik betydelse då vi enbart tar hänsyn till företag som 
enligt Ägarna & Makten samt OMX hemsida beskrivits som förvärvade (aquired). Vi har 
därmed inte behandlat fusioner. (Fristedt & Sundqvist, 2002-2008) 
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Definition kontrollföretag;  Ett kontrollföretag är ett företag som valts ut för att kunna 
jämföras mot ett uppköpt företag under samma period och i samma bransch. 
 
Definition målföretag; Målföretag är ett företag som varit eller kommer att blir ett 
uppköpt företag. Kontrollföretag och icke uppköpta företag samt målföretag och 
uppköpta företag kommer att användas synonymt i studien.  

1.7 Disposition 
Det inledande kapitlet är ämnat att beskriva fenomenet företagsförvärv i allmänhet. 
Utgångspunkten är att belysa aktualiteten av ämnet företagsförvärv och varför det är 
intressant att studera fenomenet mer ingående. Det redogörs även översiktligt för vilka 
ämnesområden som det har forskats inom ämnet samt lite kort om vad tidigare studier har 
kommit fram till. Vidare beskrivs för det valda problemet och det övergripande syftet 
med studien samt definitioner av begrepp.  
 
I kapitel två förklaras hur de teoretiska utgångspunkterna påverkas av oss författare via 
vårt sätt att se på verkligheten. Tanken är att det tydligt ska framgå vilka val som gjorts 
och som därför har påverkat studiens vinkel. Den teori som valts speglar det perspektiv 
som vi vill studera.  Det redogörs därför för det specifika perspektiv som studien utförts 
genom och hur vi funnit ett passande referensmaterial. Många av de val som gjorts är en 
direkt påverkan av tidigare forskningsresultat vilket vi diskuterar här.  
 
Det tredje kapitlet redogör för internationellt accepterade teorier inom ämnesområdet 
Corporate Finance. Teorierna beskriver varför företagsförvärv sker. Därefter följer en 
sammanställning av samlad kunskap från tidigare forskning från slutet av 70-talet fram 
tills idag. Kapitlet avslutats med en genomgång av hypoteser som tidigare testats samt en 
förklaring till de finansiella nyckeltal som används för att approximera dessa.  

 
Fjärde kapitlet beskriver hur insamlat material har behandlats samt analyserats empiriskt. 
Datainsamlingen består av ett urval uppköpta företag vilka finns registrerade på den 
nordiska börsens hemsida. Dessa företag har matchats med kontrollföretag. Det material 
som samlats in består av årsredovisningar för det året som föregår uppköpet för både det 
uppköpta och det matchade kontrollföretaget. Nyckeltal har därefter valts ut med hjälp av 
tidigare studiers slutsatser om användbar data. Efter att relevanta nyckeltal bestämts har 
dessa räknats ut manuellt för att garantera att alla företags nyckeltal är uträknade på 
samma sätt. Ett T-test, ett Wilcoxon test, ett MW test samt en logistisk regression har 
utförts. 
 
Femte kapitlet är en sammanställning av den empiriska undersökning som gjorts med 
hjälp av de finansiella nyckeltalen. Nästa avsnitt utgörs av analys och jämförelse med 
tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en känslighetsanalys av resultatet.  
 
Sjätte kapitlet utgörs av vilka slutsatser som genererats från studien. Syftet besvaras 
därmed i detta kapitel. 
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Sjunde kapitlet utgörs av diskussioner kring relevanta frågeställningar som uppkommit 
under studiens genomförande. Därefter ger vi ett förslag till framtida forskning.  
 
Åttonde kapitlet utgörs av sanningskriterier där vi analyserar hur val och använda 
metoder har påverkat utfallet av studiens data. Det redogörs för om vi lyckats mäta det vi 
avsett mäta samt om våra slutsatser går att generalisera. 
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Kapitel två innefattar valet av ämnesområde samt teoretiska utgångspunkter. För 
att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om författarnas teoretiska 
ställningstaganden redogörs för kunskapssyn, förförståelse samt angreppsätt.  Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för hur de teoretiska källorna använts. Meningen med denna 
genomgång är att den ska spegla problemlösningens gång, via analys och teknikval 
eftersom detta styrs av författarens syn på hur problem ska uppfattas och lösas (Darmer & Freytag 

1995, s 32). 

2. TEORETISK METOD 

2.1 Val av ämne samt undersökningsproblem 
Intresset för ämnet företagsförvärv väcktes vid en gästföreläsning under kursen Advanced 
Financial Statement Analysis and Valuation. Föreläsningen behandlade hur 
revisionsbolagen gör en Due Diligence för att uppskatta värdet på ett företag som ska 
köpas eller säljas. Vi sökte initialt ett problem som skulle innehålla teorier från 
finansierings- och revisionslitteraturen då vi författare läser ett masterår med inriktning 
mot finansiering respektive revision. Johansson-Lindfors (1993, s.25) menar att ett 
relevant problem är att ”se det man inte vet, undersöka ett problem som går att ta reda på 
samt försöka finna kunskap om något som det är värt att veta något om”. Med denna 
utgångspunkt sökte vi hjälp från vår handledare Stefan Sundgren. Vi fick tips om 
litteratur vi kunde studera för att hitta ett ämnesområde att undersöka. 
 
Efter att ha studerat litteratur insåg vi att det finns en myriad av forskning inom området 
företagsförvärv. Mest intressant vore att studera icke publika företag då det finns en lucka 
inom finansieringsforskningen inom det området. Vi gjorde ett försök att få tag på 
register med årsredovisningar från dessa förvärvade företag. Det visade sig vara svårt att 
finna ett sådant. Av praktiska själv övergick vi då till att studera börsnoterade företag 
istället. Det finns både för- och nackdelar med börsnoterade företag. Nackdelar är att de 
är få till antalet och att det ger ett litet underlag för att en statistisk undersökning ska 
kunna ge generaliserbara resultat. Fördelar är att finansiell data är lättillgänglig via olika 
databaser samt via Internet.  
 
Det forskningsområde vi initialt intresserade oss för att studera, genom att tillämpa olika 
finansiella nyckeltal, var att finna en sannolikhetsmodell som kan särskilja uppköpta 
företag från de som inte blivit föremål för uppköp. Detta för att kunna förutspå framtida 
målföretag. Vi tänkte oss att modellen skulle kunna användas i syfte att göra en första 
skanning av marknaden på intressanta målföretag.  
 
Palepu gjorde en liknande studie 1986 som är en sorts primärkälla till detta 
forskningsområde då nästan samtliga publicerade vetenskapliga artiklar inom området 
refererar tillbaka till denna studie. Vi valde att göra en studie inom ett närliggande 
område istället. Precis som flertalet forskare gjort före oss insåg vi att det är en uppgift 
som är intressant men svår. Vi valde därför att begränsa studien till att undersöka om det 
går att särskilja ett uppköpt företag från ett företag som inte blivit uppköpt genom att 
analysera finansiella karaktärsdrag. Innan valet av studie har vi läst populära (frekvent 
refererade) artiklar inom forskningsområdet ”att särskilja finansiella karaktärsdrag”.  
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Förutom att företagsförvärv är ett område som går att belysa ur många olika finansiella 
aspekter så finns det även många olika val av statistiska metoder att analysera. Vid val av 
undersökningsområde har vi därför tagit hänsyn till tidigare forskning gällande vilka 
nyckeltal som tidigare visat signifikans. Vi har valt att exkludera motstridiga hypoteser 
med en osäker ekonomisk logik. Detta med anledning av att tidigare studier inte lyckats 
ge en tydlig förklaring till vissa hypoteser och vi fann det därför mer intressant att studera 
andra teorier. (se praktiska val för utförlig motivering i kapitel 4) 
 
Det finns ett antal angränsande områden till forskningsområdet ”att särskilja finansiella 
karaktärsdrag”. Framför allt har vi sett att det har forskat mycket på förvärv i andra länder 
men få studier är gjorda i Sverige. Vi har valt att replikera delar av studier som tidigare är 
gjorda ibland annat i USA. Efter att ha studerat teorier kring ämnet mer ingående började 
vi inse att problemet är mer komplicerat än vad vi först insåg. Vi valde dock att fortfölja 
studien trots att den blev mer komplicerad än vad vi förutsett. Det du läser nu är resultatet 
av en lång inlärningsprocess i ett ämne vi inte tidigare i detalj studerat.  

2.2 Kunskapssyn 
Darmer & Freytag (1995, s.32) beskriver att det enligt det positivistiska synsättet är 
viktigt att ett forskningsarbete förklarar och förutsäger händelser för att upptäcka 
allmängiltiga lagar. Dessa allmängiltiga förklaringar blir kunskap som är oberoende av 
tid, plats och socialt sammanhang. Kunskapen är fri från värderingar. Enligt det 
positivistiska synsättet går orsaksförhållanden att beskriva utifrån objektiva verkliga 
orsaker. Sättet att se på verkligheten är att den tänkta användningen av en undersökning 
inte väsentligt påverkar studien eftersom materialet är objektivt och neutralt. Enligt 
Lundahl & Skärvad (1999, s.39) undviker forskare med positivistisk syn på kunskap att 
spekulera och försöker istället att bevisa det som går att iakttaga. Positivisten anser att 
vetenskapen enbart bör bedrivas enligt en viss metod för att göra korrekta förutsägelser. 
Det finns vetenskapliga spelregler som motiverar och legitimerar en viss metod. 
Positivismen ligger till grund för den kvantitativa metoden som förespråkar något precist, 
säkert, verkligt samt söker orsaksförklaringar. Vi anser oss vara positivister med 
motiveringen att vi har för avsikt att göra en objektiv undersökning av ett orsaks- verkan 
samband utifrån variabler som i vårt fall är finansiella nyckeltal. Även Lundahl och 
Skärvad (1999, s.39), beskriver den i likhet med vad vi ämnar göra. De säger att den 
positivistiska forskningsprocessen syftar att observera en objektiv verkligheten för att 
finna ett mönster, i vårt fall karaktärsdrag hos de företag som köpts upp.  Genom att 
försöka falsifiera våra hypoteser förklarar vi och drar logiska slutsatser om verkligheten 
utifrån insamlat material. Teorins värde beskrivs i hur väl den gör korrekta förutsägelser. 

2.3 Angreppssätt 
Angreppssättet beskriver om en kvalitativ eller kvantitativ metod har använts och hur 
insamlat material är sammanlänkat med analysen. Vi har valt ett deskriptivt/förklarande 
angreppssätt med en kvantitativ metod som enligt Johansson-Lindfors (1993, s.72) kan 
beskrivas som ett sätt att försöka att objektivt avbilda verkligheten. Den kvantitativa 
metoden vi använt oss av kommer att utförligt beskrivas i avsnitt 4.6. 
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2.4 Deduktion 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s.55) beskriver induktion och deduktion hur man 
närmar sig empiriska studier. Det vill säga vilken datainsamlingsteknik som används i 
studien. Det ämnesområde vi har valt styr vilken insamlingsteknik vi har valt. Även 
angreppssättet hänger samman med den kunskapssyn vi anser oss ha. Holme och Solvang 
(1997, s.51) beskriver att den deduktiva metoden är mest formaliserad. Det mest använda 
sättet att utveckla teorier är det som kallas hypotetisktdeduktiv teoribildning. Med denna 
metod upprättas hypoteser som sedan testas empiriskt. Teorier blir inte fullständiga utan 
går alltid att fråga varför samt att härleda nya slutsatser. En empirisk undersökning 
stärker eller försvagar tilliten till en tidigare teori.  
 
Deduktionen var för oss ett naturligt val och kan beskrivas som att gå från teori till 
empiri. Vår utgångspunkt är tidigare studier samt teorier som vi försöker att verifiera på 
den svenska marknaden för företagsförvärv (OMX). För att verifiera tidigare teorier har 
vi sammanställt företagens finansiella nyckeltal för att testa om det finns ett samband 
mellan dess egenskaper och att de har blivit förvärvade. Den största arbetsbördan har 
varit att bestämma vilka variabler, det vill säga nyckeltal som ska ingå i modellen samt 
hur dessa nyckeltal ska mätas. Vi hoppas att vi ska komma fram till att ett samband finns. 
Om vi lyckas uppfylla kraven som de statistiska modellerna kräver, samt om urvalet är 
korrekt hoppas vi att vi får ett signifikant resultat som i så fall blir ny kunskap inom 
forskningsområdet genom att verifiera eller falsifiera våra hypoteser. 

2.5 Förförståelse 
Förförståelsen kan beskrivas som en människas paradigm. Paradigm kan även beskrivas 
som ”den allmänna överenskommelsen om verkligheten” och enligt Lindholm (2007, 
s.14-22) är dessa ofta omedvetna. Även Johansson-Lindfors (1993, s.25) poängterar att 
”vi inte är födda med ett förhållningssätt till vår omgivning”. Holme & Solvang (1997, 
s.151) beskriver hur människor formas socialt av de värdesystem som finns runt om dem. 
Detta kallas den sociala förförståelsen och kommer från varje individs värderingar, från 
uppfostran och erfarenheter i livet. De menar att den miljö vi lever i kommer att påverka 
vilka frågor som ställs och svaret som fås. (Johansson-Lindfors, 1993, s.25). Vi tycker att 
det är svårt att avgöra vilka sociala värderingar vi bär med oss från tidigare upplevelser 
som har betydelse för denna studie. Vi redogör därför inte för dessa. Eftersom vi antagit 
ett positivistiskt förhållningssätt tror vi inte att våra tidigare erfarenheter kommer att 
speglas i resultatet av studien. Detta eftersom vi valt en metod där det empiriska 
underlaget styr val av statistisk metod samt att det finns strikta sätt att tolka resultatet från 
en statistisk undersökning. Det som möjligen kan ha påverkats av våra tidigare 
erfarenheter är valet av själva ämnet. Även studiens utformning kan möjligen ha 
påverkats av vårt paradigm. Det som påverkar är då den utbildning vi genomgått på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Den erfarenheten speglar det vi tycker är rätt 
och riktigt i val av teori samt utformning av rapporten. I synnerhet tror vi att de 
kunskaper som vi förvärvat inom området redovisning och finansiering samt den kurs i 
vetenskaplig metod som vi båda har deltagit i påverkar utformningen av studien. Vi tror 
att den kvantitativa metoden inte tillåter tolkningar i lika hög grad som den kvalitativa 
och att det först i diskussionen som eventuella värderingar/spekulationer kan lysa 
igenom.  
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2.6 Perspektiv 
Företagsförvärv kan studeras ur många olika perspektiv. Enligt Lundahl & Skärvad 
(1999, s.62) är det svårt att välja föreställningsram men det är möjligt att välja perspektiv. 
Det perspektiv vi har valt är att enbart fokusera på om det går att urskilja finansiella 
karaktärsdrag i företagen som är föremål för uppköp. Kvalitativa karaktärsdrag samt att ta 
reda på andra underliggande ekonomiska drivkrafter till varför företag blir uppköpta 
ligger utanför vårt motiv för denna studie. 

2.7 Teoretisk källkritik 
När en vetenskaplig studie genomförs är det viktigt att de teorier som används för att 
förklara verkligheten är relevanta i förhållandet till syftet med studien. Att kritiskt välja 
teorier görs genom att söka teorier förknippade med problemformuleringen. Det är även 
viktigt att redogöra för hur de teorier man funnit är avgränsade för att det ska gå att 
avgöra om urvalet är adekvat. Vanligtvis görs initialt en teorisökning som ska göras 
systematiskt. Därefter ska teorierna som används utvärderas så att viktiga aspekter inte 
förbigås. När teori används är det bra att förhålla sig till teorin efter vilket ursprung teorin 
har, vilken empiriskt grund som finns samt hur aktuell teorin är enligt Johansson-
Lindfors (1993, s.87-88)  
 
Vid sökningen av teorier har vi tagit detta i beaktande och främst använt oss av referenser 
till tidigare gjorda studier. Ju fler studier vi läst desto fler källor har vi gått tillbaka till för 
att verifiera och på så sätt utvidgat vår teoretiska referensram. För att minska risken att 
inkludera ickeväsentliga vetenskapliga artiklar har vi förutom referenser till tidigare 
artiklar sökt i databaser via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Den databas vi använt 
oss av är Business Source Premier samt EBESCO.  
 
De sökord vi använt oss av vid sökning är; 

“acquisitions + Sweden + financial characteristics (2 träffar), financial 
characteristics + acquisitions (215 träffar),  financial characteristics (7516 
träffar) , merger targets (5359 träffar), predicting merger targets (15 mest 
relevanta träffar) , predicting financial characteristics + mergers (4 träffar), 
distinguish financial characteristics (99 träffar), characteristics of takeover 
targets (53 träffar många relevanta träffar), characteristics of takeover 
targets + Sweden (0 träffar), predicting financial characteristics + Sweden 
(0 träffar)” 
 

Vid användandet av teorier har vi gått till ursprungskällan av de referenser vi använt oss 
av. Vad gäller den empiriska grunden, vem som har gjort artikeln och hur trovärdig 
forskaren är, tycker vi är svårt att avgöra. Vi har försökt att enbart använda källor som är 
från accepterade tidskrifter inom Accounting-/Finance-/Economics disciplinerna. De 
artiklar vi använt oss av är kritiskt granskade och godkända av forskarsamfund (Peer 
Reviewed). För att ta hänsyn till aktualiteten av de källor vi använt oss av har vi försökt 
att hitta så nya källor som möjligt. Många av de nyare studierna är dock gjorda med 
avseende att testa kvalitativa egenskaper i förhållande till förvärv, vilket vi inte avser att 
göra. Det finns alltså artiklar inom ämnet från 2003-2008. Vi har valt att inte använda oss 
av dessa då de hänvisar tillbaka till äldre artiklar för att få teoretiskt stöd för den del som 
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vi har testat. Resultatet består av kunskap som inte går att relatera till vår studie. Vi anser 
istället att ursprungskällan är bättre att referera till. Därför är många av de artiklar vi 
refererat till daterade till så tidigt som 1965. Vi anser dock i enlighet med vår 
kunskapssyn att denna empiriskt grundade kunskap är objektiv samt att den därför borde 
kunna jämföras mot vår studie. Vi är medvetna om att vissa studier är utförda med en 
äldre statistisk mer förenklad metod. Denna metod har mer strikta antaganden än vår 
modell. Även det accepterade sättet att mäta nyckeltalen kan ha förändrats något under 
tiden. För att jämförelsen inte ska bli missvisande har vi använt oss av nyckeltal som är 
uträknade på samma sätt, exempelvis ROE. Analysverktygen (datorer) har utvecklats 
sedan Palepu gjorde sin studie. Även regelverk gällande hur nyckeltal borde mätas har 
ändrats sedan denna tid. Det är därför att föredra att jämföra resultat med de nyare 
studierna. Cudd & Duggal är exempelvis en av de nyare studierna som vi jämför vår 
studie med. Den teoretiska grunden kommer mestadels från de äldre artiklarna men vi har 
även använt oss av resultat från de nyare studierna.  
 
För att motverka att argumentera för kontroversiella åsikter inom disciplinen har vi 
diskuterat valet av artiklar med vår handledare Stefan Sundgren. Vi har studerat 
forskning inom angränsande områden till finansiella karaktäristika för att få en tydligare 
bild av förvärvsforskningen. Vi har efter bästa förmåga försökt att finna en accepterad 
teoretisk grund för studien. Vi finner att angränsande ämnesområden till forskningen som 
finansiell karaktäristika spänner över främst är nationalekonomisk analys av finansiella 
marknader, företagsekonomisk forskning kring nyckeltalens förmåga att förutspå 
finansiell ställning samt jämförande forskning omkring multivariata regressionsmodellers 
inverkan på insamlat material. 
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Teorikapitlet inleds med en allmän förklaring till vad företagsförvärv är. Det 
redogörs för olika former av förvärv (3.2), klassificeringar av förvärv (3.3) samt olika 
förvärvsstrategier (3.4). Dessa teorier kommer inte tas hänsyn till i analysen då det inte 
är relevant för syftet med studien. Dessa är dock viktiga för förståelsen av 
företagsförvärv som fenomen. Då denna studie är smal har vi under insamlandet av 
material redogjort för närliggande teoretiska områden av forskning för att läsaren ska 
kunna bilda sig en uppfattning om ämnet som helhet. Forskningen från närliggande 
områden kan vara intressant för läsaren av flera anledningar. Dels har dessa studier 
testats utifrån samma eller jämförbara statistiska metoder och på så sätt kan vi motivera 
val vi gjort för den här studien. Studierna grundar sig ofta på samma teorier men de har 
olika syften. Litteraturgenomgången redogör för resultat samt teorier som använts i 
tidigare finansieringsstudier. En genomgång av hypoteser tillsammans med nyckeltal 
avslutar kapitlet.  

3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Allmänt om företagsförvärv  
Förvärv sker i vågor. Brealey & Meyers (2008, s.871) har skrivit om vågen som ägde rum 
på 60- och 70-talet. Det var då populärt att förvärva företag för att diversifiera sin 
affärsverksamhet. Denna typ av förvärv kallas konglomerat, det vill säga företagens 
affärsverksamheter var inte relaterade till varandra. Motivet var att sprida ut affärsrisker. 
(Sorensen 2000, s.424) Under 80- och 90-talet skedde ytterligare en förvärvsvåg. Denna 
kan till delvis förklaras av försäljningar av de konglomerat som byggdes på 70-talet 
eftersom det visade sig vara svårt att behålla lönsamheten i alla olika affärsområden.  
Denna våg kan även förklaras på grund av att flera marknader avreglerades under den här 
tiden. Avregleringen kan enligt ekonomisk teori beskrivas som en störning på marknaden 
vilket ses som ett incitament till förvärv (Brealey & Meyers 2008, s.871, s.896, s.953-
954). Schleifner & Vishny (1988) förklarar att en annan orsak till förvärven under 80-
talet var ledningsineffektivitet. Ledningar som inte brydde sig om att agera efter 
aktieägarnas intresse utsattes för ett fientligt uppköpsbud.  
 
Ytterligare en våg skedde runt om i världen under 1999 och 2000. Forskare har ännu inte 
lyckats identifiera några ekonomiska variabler som fullt ut förklarar varför förvärv sker. 
Det nämns flera olika potentiella anledningar inom teorierna men ingen av dessa går att 
bevisa över tiden. Det har även visat sig att vissa branscher har varit mer attraktiva under 
en viss tidsperiod. En förklaring till förvärv som det har forskats på i de senare studierna 
är om en aktie är fel prissatt av marknaden. (Brealey & Meyers 2007, s.953-954) 
Sorensen (2000, s.423) har i sin studie fokuserat på att förklara motiven för 
förvärvsvågen under 1990-talet genom att studera dess finansiella karaktäristika. Han 
konstaterar att förvärven under den här perioden var vänliga med motivet att skapa 
synergier från nya marknader, globalisering, ny teknologi samt avregleringar. Denna 
studie visar att förvärvande företag var högt lönsamma med ambitionen att öka sin 
tillväxt genom förvärv. (Sorensen 2000, s.432) 
 
Förvärv anses vara komplicerade bland annat eftersom hänsyn måste tas till 
redovisningsregler, skatteregler och en särskild lagstiftning. Förutom regelverken som 
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måste följas innefattar transaktionen även stora risker.  Enligt Ross et. al., motiveras ett 
förvärv teoretiskt om det genererar ett positivt nettonuvärde för aktieägaren.  Förvärvet 
utvärderas alltså enligt grundläggande principer för värdering. Att avgöra om projektet 
har positivt nettonuvärde är komplicerat. Det finns flera problem med att beräkna 
nettonuvärdet. Ett problem som påverkar värderingen är att den beräknas på hela 
företaget. Då företagen inte alltid köps upp som helhet uppstår det problem kring vilka tal 
som är relevanta att mäta. (Ross et al 2007, s.796) 
 
Internationella Corporate Finance teorier beskriver att det är synergier som motiverar 
företagsförvärv. (Ross et al. 2007, s.796) Synergier kan uppfattas som ett svårtolkat ord 
och kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Enligt Nationalencyklopedin är synergier 
”samordningsfördelar som uppstår mellan företag på grund av bättre resursutnyttjande” 
(www.ne.se).  Det finns även andra motiv för förvärv än enbart synergier. Agentteorin 
beskriver att en konflikt kan uppstå mellan agenten och principalen, vilket ibland 
resulterar till att aktieägare genomför förvärv med motivet att ersätta den tidigare 
ledningen. När förvärv sker mot företagsledningens vilja kan det förekomma att 
ledningen agerar själviskt. Det kan då bli då bli kostsamt att förvärva företaget. (Manne 
1965, s.112) Det finns ett antal teorier som beskriver dessa själviska strategier. Några 
exempel på sådana strategier kallas Poison Pills, Green Mail and White Knights. (Ross et 
al. 2007, s.796) Dessa kommer att beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4. Eichholz (2008, 
s.141) beskriver att förvärv antas ske med motiven att få potentiella skattelättnader, en 
ökning av marknadsandelar, uppnå diversifiering av den operativa verksamheten, att 
skapa synergier, undervärdering av målföretag samt vinstöverföring till aktieägare från 
finansiärer eller anställda. Eckbo (1986, s.236) argumenterar i sin studie att det finns 
bevis för att en effektiv marknad för företagsledningar (market for corporate control) 
motverkar att ledningen engagerar sig i aktiviteter som inte maximerar marknadsvärdet 
för aktieägare. Ett hot om förvärv kommer att påverka ledningen att bete sig efter 
antagandet the Shareholder Wealth Maximization. Shleifner & Vishny (1988, s.11) 
skriver i sin studie att fientliga förvärv förmodligen är det mest effektiva sättet för 
aktieägare att göra sig av med en ineffektiv ledning. Nackdelen är att ledningen ofta 
engagerar sig i defensiva strategier vid fientliga förvärv vilket gör att förvärvet kan bli 
mindre lönsamt. 

3.2 Antagandet om maximering av marknadsvärdet 
Ett grundläggande antagande är att ett företags ledning är anställda av företagets 
aktieägare för att fatta beslut som bäst speglar aktieägarnas intressen. Detta brukar 
refereras till som the Shareholder Wealth Maximization-antagandet, det vill säga 
antagandet om att ledningen fattar beslut som speglar aktieägarnas bästa intresse. Det är 
dock ingen självklarhet vad som ligger i aktieägarnas bästa intresse. Exempelvis när 
ledningen ska bestämma sig för ett investeringsprojekt kan det spela roll vilket 
förhållande ledningen har till risk. Ett projekt med hög risk kan eventuellt generera ett 
högt värde för aktieägarna men detta under förutsättning att projektet blir framgångsrikt.  
Ett projekt med låg risk kan med större säkerhet ge avkastning men kan då ge en lägre 
avkastning. Vilket av dessa projekt som kommer att skapa störst värde för aktieägarna är 
svårt att på förhand avgöra. Vad som skapar värde för aktieägarna beror på en rad 
faktorer såsom företagets produktionsteknologi, vilken marknadsränta som råder, hur stor 
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riskpremien är på marknaden samt priset på eget kapital. Det finns inga garantier för att 
ledningen kommer att agera efter vad som är bäst för aktieägarna. Men under antagandet 
att marknaderna är effektiva, det vill säga att det finns konkurrens, är det därför troligt att 
en ledning som inte maximerar värdet för ägarna kommer att utsättas för ett anbud om 
uppköp. (Bodie & Merton 2000, s.11-12, 14)  

3.3 Den effektiva marknadshypotesen samt asymmetrisk information 
Den effektiva marknadshypotesen antar att en tillgångs nuvarande pris fullt ut reflekteras 
av all tillgänglig information om framtida ekonomiska förklaringar som kan påverka 
tillgångens värde (Bodie & Merton 2000, s.206). I kontrast till den effektiva 
marknadshypotesen bygger asymmetrisk information på att ledningen har information 
som inte finns tillgänglig för andra intressenter. Denna asymmetriska information kan 
leda till två problem och det första är när företagsledningen avsiktligt använder denna 
information på ett fördelaktigt sätt innan en händelse inträffat. Det andra problemet är när 
informationen avsiktligt används på ett fördelaktigt sätt efter att en transaktion ägt rum. 
(Bodie & Merton 2000, s.30-31) 

3.4 Former av förvärv 
Det finns tre grundläggande former av företagsförvärv. Den första är en sammanslagning 
av företag som kallas konsolidering. En konsolidering innebär att ett nytt företag bildas 
och de båda företagen integreras. De två andra är förvärv av aktier och förvärv av ett 
företags tillgångar. Förvärvet sker när det förvärvande företaget behåller sitt namn och 
integrerar det uppköpta företagets tillgångar och skulder. Vid förvärv av aktier köps 
företagets röstningsaktier upp för pengar, aktier eller finansiella instrument. Detta kan ske 
genom ett vänligt anbud om att köpa aktier i ett målföretag. Det kan även ske genom ett 
fientligt anbud där en delägare successivt ökar sitt innehav i ett företag för att kunna öka 
sitt inflytande. Vid förvärv av tillgångar krävs att en formell omröstning genomförs av 
aktieägarna i det säljande företaget. (Ross et al. 2008, s.812-814, Brealey et al. s.930) 

3.5 Klassificering av förvärv 
Normalt klassificeras förvärven horisontellt, vertikalt eller som konglomerat. Det 
horisontella förvärvet kännetecknas av att företaget är i samma industri som det köpande 
företaget. De är vanligtvis konkurrenter till varandra med produkter på samma marknad. 
(Ross et al. 2008, s.814) Enligt Levine & Aaronovitch (1981, s.151) tillåter de 
horisontella förvärven grupper av företag att omstrukturera verksamheten. Det vertikala 
förvärvet sker mellan ett företag och dess leverantör. Ett exempel kan vara en 
fordonsproducent som köper en däckproducent. Konglomeratet sker med förvärv av 
företag som är oberoende av varandra. Till exempel när ett dataföretag köper en 
mjölkproducent. (Ross et al. 2008, s.814)  

3.6 Förvärvsstrategier 

3.6.1 Vänliga eller fientliga bud 
Förvärv kan ske genom olika strategier och vanligtvis görs en skillnad mellan fientliga 
bud och vänliga bud. Detta för att de fientliga buden kan ha en negativ inverkan på det 
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uppköpta företaget. Vänliga bud kan på ett förenklat sätt beskrivas som att styrelsen i det 
köpande företaget kontaktar ett intressant målföretag och lägger ett anbud. Aktieägarna i 
det säljande företaget måste genom omröstning godkänna anbudet för att köpet ska 
genomgöras. (Ross et al. 2008, s.830-831) 

3.6.2 Defensiva strategier 
Defensiva strategier används ibland av företagsledningar då de upplever sig hotade att bli 
uppköpta mot sin vilja. Exempel på en försvarsstrategi är Poison pills, strategin har fått 
sitt namn eftersom ledningen gör vad som helst för att förstöra för det budgivande 
företaget. Det finns andra taktiker kända som Green mail och Stand Still Agreements. Det 
sistnämna innebär att uppköparen får en summa pengar mot att de inte utökar innehavet i 
företaget. Green mail innebär att målföretaget gör ett återköp av aktierna från det 
bjudande företaget. Ytterligare defensiva strategier kallas White Knight, vilken innebär att 
målföretaget vänder sig till ett företag de föredrar ska köpa upp dem i en situation då de 
är utsatt för ett fientligt uppköpshot. White Squire innebär att ett företag blir erbjuden att 
köpa aktier till ett förmånligt pris av målföretaget.  Detta mot att de inte köper fler aktier 
och att de lovar att rösta i enlighet med ledningens förslag. Ännu en defensiv strategi är 
att sälja eller köpa tillgångar för att avvärja ett förvärv. Ledningen har ofta kompensation 
i form av fallskärmsavtal, vilka kan ha både en positiv och en negativ inverkan på 
förvärv. Den positiva sidan är att om ledningen är nöjd med den ersättning som följer av 
fallskärmsavtalet kommer de inte att engagera sig i defensiva strategier som skadar 
företaget. Fallskärmsavtalet fungerar även som ett försök att avskräcka uppköparen till 
ogenomtänkta förvärv eftersom dessa kan bli kostsamma för det köpande företaget. (Ross 
et al. 2008, s.831-834) 

3.7 Synergier vid företagsförvärv  
Synergier uppstår om sammanslagningen resulterar i ett högre värde än vad varje företag 
är värt var för sig. Möjligheten att skapa ett mervärde existerar men det behöver inte 
betyda att det uppstår i praktiken. Ett sätt att mäta om mervärde skapats är att göra en 
empirisk studie. Ett sätt att göra detta är genom så kallade eventstudies som mäter 
anormal avkastning på aktiemarknaden. (Ross et al. 2008, s.835) Synergifördelar uppstår 
på olika sätt och kan delas in i intäktsökning, kostnadsbesparing, lägre skatter samt lägre 
krav på kapital. Om någon av dessa fyra källor har förbättrats är målet uppnått. (Ross et 
al. 2008, s.815) I första hand är det aktieägare som vinner på en transaktion men även 
ledningen i det köpande företaget kan vinna personliga fördelar på ett förvärv. Rent 
praktiskt uppstår fördelarna genom att det köpande företaget betalar en premie för det 
uppköpta företaget. Om den som lägger ett bud på företaget betalar ett premium som är 
större än synergin kommer affären att bli en förlust för köparen. Ledningen kan vinna 
fördelar exempelvis genom att intäkterna av de sammanslagna företagen är större än 
innan och ledningen har då möjlighet att få större ersättning från företaget. Ledningen 
kan även uppnå högre status och få större makt när de styr ett större företag. För det 
uppköpta företagets ledning gäller motsatsen, det finns stor risk att de förlorar sina jobb 
och kan därför engagera sig i försvarsstrategier mot förvärvet trots att det uppköpta 
företagets aktieägare tjänar på att bli uppköpt. (Ross et al. 2008, s.816-817) Flera forskare 
har på pekat, bland andra Porter (1987, s.54) att synergier är lätta att peka ut men svåra 
att realisera. 
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3.7.1 Ökade intäkter 
Det finns tre vanliga anledningar till ökade intäkter vid förvärv. En är samordningsvinster 
genom företagens integration av marknadsföring. Vinster från marknadsföring kommer 
från förbättringar av tidigare ineffektiva reklamsatsningar, svaga distributionsnätverk 
eller en obalanserad produktsammansättning. En annan anledning till ökade intäkter är 
strategiska fördelar. De strategiska fördelarna kan vinnas genom att köpa upp ett företag 
med exempelvis specialistkunskap som kan användas för att förbättra produkter. Den 
tredje anledningen är en ökning i marknadsandelar. Då företaget vill öka 
marknadsandelar eller uppnå monopolmakt förvärvar de konkurrerande företag för att 
minska konkurrensen. När konkurrensen minskar stiger generellt priserna och företaget 
kan göra monopolvinster. (Ross et al. 2008, s.816-817) 

3.7.2 Kostnadsbesparingar 
Ett sammanslaget företag kan antas sköta den operativa verksamheten mer effektivt än 
två skilda företag. Förbättringar i den operativa verksamheten kan uppnås via följande 
stordriftsfördelar; vertikal integration, överföring av teknologi, komplementära resurser 
samt eliminering av en ineffektiv ledning. Stordriftsfördelar förknippas med minskning 
av genomsnittskostnaden till följd av att antal producerande enheter ökar. Detta är den 
tydligaste fördelen med horisontella förvärv. Det är då möjligt att sprida ut så kallade 
overheadkostnader på fler enheter. Kostnadsbesparingar via vertikala led sker genom att 
minska antal mellanhänder och på så sätt spara kostnader. Ett tydligt exempel på hur 
detta går till är flygbolag som ofta köpt upp sina plan, hotell i anslutning till flygplatser 
samt ibland även ett biluthyrningsföretag. Ett exempel på hur företag kan spara pengar på 
att överföra redan befintlig teknologi i nya branscher är när till exempel ett bilföretag 
köper upp en flygplanstillverkare för att använda flygteknologin för att förbättra bilar. Ett 
komplementärt förvärv innebär att ett företag som säljer säsongsbetonade produkter 
köper upp ett annat säsongsbetonat produktsortiment som komplimenterar såsom ett 
snöskoterföretag och ett som producerar vattenskotrar. Att ersätta en ineffektiv ledning 
kan öka värdet på ett företag. Michael Jensen och Richard Ruback har använt frasen 
Market for Corporate Control det vill säga en marknad där olika ledningsteam tävlar om 
rättigheter att sköta företagens aktiviteter. (Ross et al. 2008, s.817-818) 

3.7.3 Skatteeffekter 
Minskning av skatter är en stark drivkraft till förvärv. Skattereduktioner kan uppnås via 
användning av skatteförluster, att använda oanvänd upplåningsförmåga samt 
användningen av överskottsmedel. Skatteförluster innebär att ett företag med en lönsam 
division och en olönsam division kommer att betala mindre i skatt eftersom förlusterna 
kan dras från vinsterna. Om två företag, ett lönsamt och ett mindre lönsamt, slås ihop kan 
de utnyttja denna strategi. Outnyttjad skuldkapacitet kan skapa fördelar på två olika sätt. 
Första scenariot är att det uppköpta företaget har lite skulder vilket skulle göra att en 
sammanslagning skulle väga upp och skapa en optimal kapitalstruktur. Det andra sättet är 
att båda företagen har optimal skuldsättning. En sammanslagning skulle då leda till en 
riskminskning, vilket i sin tur gör det möjligt att öka skulderna ytterligare. Företaget kan 
då dra av den ökade räntekostnaden på resultatet. Skuldsättningen hänger ihop med risk. 
Ett företag med hög risk kan generellt inte låna lika mycket som företag med låg risk. Det 
motsatta gäller för företag med låg risk tillåts låna större summor än de med hög risk. Om 
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två företag slås ihop kan den totala risken minska. Detta bygger på teorier om 
diversifiering.  Användandet av överskottsmedel som blivit kvar efter investeringar kan 
antingen delas ut i utdelning eller användas till återköp av aktier. (Ross et al. 2008, s.818-
820) 

3.7.4. Förändrade krav på kapitalet 

När två företag slås ihop kommer det troligtvis att finnas dubbel uppsättning av vissa 
tillgångar exempelvis huvudkvarter samt utvecklings- och forskningsavdelningar. En 
uppsättning av dess kan då säljas och generera intäkter. Det behövs då inte lika mycket 
sysselsatt kapital som tidigare i förhållande till omsättning. Inventarier i förhållande till 
försäljning samt kontanter över försäljning blir därför lägre när storleken ökar. Det går 
sedan att tjäna igen pengar på att sälja bort onödiga delar av företaget. (Ross et al. 2008, 
s.820-821, Porter 1987, s.52) 

3.8 Litteraturgenomgång av forskning 
Tidigare avsnitt beskriver hur företagsförvärv fungerar som fenomen och beskrivs 
utförligt för läsaren för att denne ska kunna positionera vår studie inom den 
komplicerade förvärvsprocessen. Här följer en genomgång av resultat från empiriska 
studier som liknar den vi ämnar göra. Tidigare forskning inom förvärv kan delas in i 
olika teoretiska områden. Teorier som förklarar förvärvsaktiviteten utifrån hypoteser 
härleds från tidigare ekonomisk teori. Dessa olika hypoteser syftar testa vilka egenskaper 
som får ett företag att vilja köpa ett annat och vilka egenskaper som får ett företag att 
vilja sälja ett annat företag. Det finns även hypoteser som förklarar sammanslagningar 
baserade på värdering av företag samt hypoteser som beskriver hur företagsledningens 
agerande kan förklara förvärv (dessa förklaringar motiveras inte alltid genom de 
värderingar som finns på kapitalmarknaden). Några av dessa hypoteser kommer vi att 
redogöra för i detalj senare i detta avsnitt. Ett annat område inom förvärvsforskningen 
beskriver förklaringar till förvärv genom att studera hur företagsledningens agerande 
driver företag till förvärv. Företagsledningen förväntar sig ett ökat nettovärde på företaget 
som brukar kallas synergier eller samordningsfördelar. Dessa har vi förklarat utförligt 
ovan, exempelvis stordriftsfördelar, intäktsökning, kostnadsbesparing samt möjligheten 
att ändra skuldsättningen för att få skattefördelar. Ytterligare ett forskningsområde är the 
Market for Corporate Control, dessa teorier härstammar från agentteorin och visar att 
förvärvsaktiviteter uppstår ur företagsledares själviska strategier. Teorierna kring 
företagsledningens själviska strategier grundar sig i managementforskning samt 
kapitalmarknadsteori.  
 
Harris et al. (1982, s.166) beskriver att alla dessa teorier ovan är försök att förklara 
förvärvsaktiviteter ur olika synvinklar. Harris et al. tycker att det är en empirisk utmaning 
att kunna bevisa vilka mätbara faktorer som är associerade med ett attraktivt målföretag, 
detta tycker vi motiverar samt styrker vår studies relevans då vi inte funnit någon sådan 
gjord på den svenska marknaden. 
 
Under insamlandet av material till den här studien har vi kartlagt närliggande teoretiska 
områden av forskning för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur 
forskningen har sett ut från 1970-talet fram tills nutid. I de studier som redogörs för 
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förekommer det tre olika statistiska modeller. Dessa är den logistiska 
regressionsmodellen, probitmodellen och diskriminantmodellen. De tre modellerna kan 
användas för att testa sannolikheten för förvärv men bygger på några olika antaganden.  
 
Stevens studie (1973) har fokuserat på den ökade aktiviteten av företagsförvärv under 60-
talet som skett med motivet att öka tillväxten av företaget. Den syftar att analysera en 
grupp uppköpta företag och jämföra med en grupp icke uppköpta företag för att 
bestämma om de kan skiljas från varandra baserat på skillnader i dess finansiella 
karaktäristika. Data testas direkt innan uppköpet. Om det finns en skillnad mellan 
grupperna är det troligt att denna skillnad i finansiella egenskaper kommer att vara extra 
viktiga vid valet av framtida målföretag. Studien omfattar 40 företag ur varje kategori. 
Kontrollföretag valdes med hänsyn till storlek eftersom det visat sig att företag som blir 
uppköpta tenderar att vara mindre än de som köper dem. En multipel 
diskrimineringsanalys användes för att utveckla en linjär modell vilken ska urskilja de 
olika gruppernas skillnader i nyckeltal.  
 
De nyckeltal Stevens analyserar är skuldsättning, lönsamhet, aktivitet, likviditet, 
utdelningspolicy samt P/E-tal. En faktoranalys gjordes för att transformera dessa data till 
sex stycken ickekorrelerande faktorer. Utav dessa valdes fyra som sedan analyserades i 
en multipel diskrimineringsanalys. De fyra nyckeltalen representerade lönsamhet, 
likviditet, aktivitet och skuldsättning. I resultatet av analysen har lönsamhet och 
skuldsättning ett positivt tecken i förhållandet till sannolikheten för uppköp. Genom ett 
medelvärdestest indikerar denna studie att målföretagen har en högre skuldsättning än de 
icke uppköpta företagen. Han har även ett lönsamhetsmått som visar att de uppköpta 
företagens medelvärde är lägre än för de icke uppköpta företagen. Detta lönsamhetsmått 
är inte beräknat på samma grund som vi ämnar göra då han genom ett stort antal 
lönsamhetsmått valt det mått som fått högst signifikans. Han har använt vinst före ränta 
och skatter genom försäljning vilket vi inte tycker är ett lämpligt mått för att mäta 
lönsamhet. Grupperna förklarades tillhöra sin grupp i 85 procent av fallen. 18 av de icke 
uppköpta företagen hade en finansiell profil som liknade de uppköpta. Stevens säger att 
detta inte är förvånande då dessa kontrollföretag fortfarande kan vara av intresse att 
köpas upp. Stevens slutsats är att finansiell karaktäristika kan användas för att särskilja 
uppköpta från icke uppköpta företag. Han menar därför att det går att argumentera för att 
finansiell karaktäristika är ett tydligt underlag för beslutsfattande angående uppköp eller 
reflekterar ickefinansiella anledningar till varför företag blir uppköpta. Hans studie visar 
att skuldsättning eller kapitalstruktur är en viktig variabel i både sig självt eller 
tillsammans med likviditet, lönsamhet och aktivitet. (Stevens 1973, s.149-157) Vi har 
valt att använda oss av skuldsättning utan att relatera måttet med lönsamhet eller 
likviditet. Detta eftersom obalanshypotesen som innefattar dessa tre nyckeltal har 
motstridig ekonomisk logik därför fann vi det irrelevant att testa alla tre nyckeltalen.  
 
Belkauois (1978) studie beskriver finansiella nyckeltal som medel att förutspå 
kanadensiska förvärv. Studien omfattar 25 företag som slumpmässigt valts ut ur en 
population av företag som varit föremål för uppköp under åren 1960 - 68.  
Kontrollföretag till dessa valdes utifrån bransch och ett intervall om 25 procent av 
storleken på tillgångar. Årsredovisningar 5 år före köpet studerades för alla 50 företag. 
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De 16 nyckeltalen valdes utifrån tidigare existerande redovisnings- och 
finansieringsforskning. (Belkauoi 1978, s 93-98) När vi valde kontrollföretag i vår studie 
följde vi Belkauois urvalsmetod att kontrollföretag ska vara inom storleksintervallet om 
25 procent. Detta eftersom vi antar att uppköparen letar efter företag som är mindre än 
de själva. I praktiken visade det sig dock svårt att hålla sig inom intervallet eftersom den 
svenska marknaden är begränsad. Slutsatser från artikeln beskriver att nyckeltalet 
sysselsatt kapital över totala tillgångar kunde förutspå uppköp bättre än de andra 
nyckeltalen. Belkauoi skriver att finansieringsteorier vanligtvis väntar sig att de företag 
som blir uppköpta har lägre värden än kontrollföretagen. (Belkauoi 1978, s.93-104) 
 
Harris et al. (1982) beskriver i sin studie att det finns vissa karaktärsdrag som gör företag 
mer populära att förvärva. Han menar dock att tidigare studier inte visar en tydlig bild av 
vilka egenskaper det är som är att föredra framför andra. Detta förklaras genom att det är 
två företag som analyseras och inte ett. Författarnas åsikt är att hänsyn borde tas till det 
köpande företagets karaktär och motiv också. Vad som är begärligt att köpa enligt deras 
resonemang ”ligger i betraktarens öga”. Därför har de undersökt de finansiella 
karaktärsdragen i samband med marknaden för dess produkter för att se om de finansiella 
karaktärsdragen skiljer sig åt mellan köpta och ickeköpta företag. Metoden de använder 
är en probitanalys. De kom fram till att det finns finansiella nyckeltal som förklarar om 
ett företag blir uppköpt. Vidare visade det sig att det finns ett signifikant negativt 
samband mellan storlek och sannolikhet att bli uppköpt. Variabler från 
produktmarknaden visade ingen signifikans. Mindre företag med lågt P/E-värde ansågs 
vara troliga uppköpskandidater då koefficienten var signifikant vid ett 90 procentigt 
konfidensintervall. Modellerna förklarar dock inte förvärvsaktiviteter. Detta skulle 
eventuellt kunna göras om både uppköpsföretaget och det förvärvade företaget 
analyserats samtidigt. Studien visar att hög likviditet var signifikant under en tidsperiod 
medan låg skuldsättning var signifikant i en annan tidsperiod. (Harris et. al. 1982, s.164-
184). 
 
Schwartz (1982, s.391-398) studie har sin utgångspunkt på den amerikanska marknaden. 
Studien bygger på Marris (1964) tillväxtmaximeringsmodell och innefattar sex olika 
variabler. Den första och viktigaste är Marris värderingsnyckeltal som testas med två 
hypoteser. Den första hypotesen är strikt och antar att ett stigande värde på nyckeltalet 
minskar sannolikheten att bli uppköpt. Nyckeltalet de mäter är Market-to-book (MKBK-
värdet) i förhållande till trygghet hos ledningen. Större MKBK-värdet minskar 
sannolikheten att bli uppköpt (s.392) Den andra hypotesen beskriver att det inte går att 
avgöra om ett företag är undervärderat enbart genom att studera MKBK-värdet. Ett 
undervärderat företag sätts istället i relation till andra investeringsobjekt. Studien jämför 
nyckeltal under åtta år. Resultatet av studien visar signifikans på den andra hypotesen 
medan den första saknar stöd. Bägge hypoteserna förväntas ha ett negativt tecken. En 
diskriminantanalys och probitanalys görs. Diskriminantanalysen visar att de oberoende 
variablerna förutspådde att 55 procent av målföretagen blir korrekt klassificerade. Det är 
en förbättring då modellen endast klassificerade 25 procent i rätt kategori då enbart 
MKBK-värdet var inkluderat. En av de oberoende variablerna är ett mått på prestation 
där lönsamhet mäts i avkastning på eget kapital (ROCE). Detta prestationsmått antog det 
förväntade negativa värdet samt visade signifikant koefficient. Ytterligare en variabel 
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som mäts är storlek. Detta med anledning att det antas att det kan bli dyrare och ett mer 
omfattande arbete att integrera ett stort företag jämfört med ett litet. Därför antas 
sannolikheten att bli uppköpt minska med storlek. Storleken mäts genom genomsnittliga 
tillgångar och det förväntade tecknet är negativt vilket även det signifikanta resultatet 
visade. Slutsatsen från studien är att karaktärsdrag kan indikeras för både uppköpsföretag 
och ickeuppköpsföretag på den begränsade marknaden för företagsförvärv som han har 
undersökt. (Schwartz 1982, s.391-398) 
 
Hasbrouck (1985) gör en empirisk analys med avsikt att differentiera finansiell 
karaktäristiska mellan de uppköpta företagen och en matchad grupp kontrollföretag. 
Analysen bygger på en logistisk analys där grupperna är matchade i storlek och bransch. 
Han motiverar sin analys med att tidigare studiers användande av diskriminantanalys 
bygger på onödigt snäva statistiska antaganden och att tidigare studier inte inkluderat en 
analys av q-värdet. De nyckeltal som analyseras är q (market/replacementvalue), 
finansiell skuldsättning, likviditet och storlek. Studiens resultat visar att de variabler som 
visade signifikans är q-värdet vilket stöder antagandet att det ger en signal om ledningens 
ineffektivitet. Hasbrouck har funnit att skillnaden i medelvärde gällande storleken är den 
viktigaste förklarande variabeln. Medelvärdet för uppköpta företag var lägre än för 
kontrollföretagen som var matchad efter bransch. Han har även gjort denna jämförelse 
med storleksmatchade företag och det visar att effekten av storleken försvinner vid en 
sådan matchning. Vid en jämförelse av skuldsättningen var medelvärdet för de uppköpta 
företagen högre än för kontrollföretagen men detta resultat var inte signifikant. Även 
dessa var matchade efter bransch. (Hasbrouck 1985, s.351-362) 

 
Den empiriska studien ”Predicting Takeover Targets” av Palepu (1986) försöker 
korrigera de metodologiska felen som enligt Palepu kan konstaterats från tidigare studier. 
Dessa fel leder till svårigheter att tolka den prediktiva naturen av modellerna i tidigare 
studier om företagsförvärv. Exempelvis har vi uppmärksammat att nyckeltalen i studier 
gjorda före Palepu valts ut utifrån statistisk signifikans och inte utifrån vad nyckeltalen 
egentligen mäter. Det går att dela upp hans undersökning i två steg där det första 
innefattar att göra en sannolikhetsmodell genom en logistisk regression. Detta för att 
undersöka om ett samband finns mellan karaktärsdrag och sannolikheten att bli uppköpt. 
Variablerna i modellen är specificerade utifrån sex hypoteser; 

� ”Den ineffektiva ledningshypotesen innebär att företag med ineffektiv ledning är 
troliga uppköpskandidater”. Nyckeltal som approximerar denna hypotes är 
average excess return och avkastning på eget kapital (ROE - return on equity) 
Förväntat tecken är negativt.  

� ”Obalanshypotesen innebär att företag som har en obalans mellan tillväxt och 
disponibla finansiella resurser är troliga uppköpskandidater”. Nyckeltal som 
approximerar denna hypotes är tillväxtförändring i nettoförsäljning, likviditet, 
skuldsättningsgrad samt en dummyvariabel med parametrarna skuldsättning och 
likviditet.  

� ”Industristörningshypotesen innebär att företag som befinner sig i en industri 
som är utsatt för ekonomisk störning har högre sannolikhet att bli uppköpta”. 
Nyckeltal som approximerar denna hypotes är en dummyvariabel som mäter 
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branschtillhörighet utifrån vad Palepu kallar SIC codes. Förväntat tecken är 
negativt. 

� ”Storlekshypotesen kallas även transaktionskostnadshypotesen. Den innebär att 
sannolikheten att förvärvas minskar med storleken på företaget”. Nyckeltal som 
approximerar denna hypotes är eget kapital. Förväntat tecken är negativt. 

� ”Market-to-book (MKBK) hypotesen innebär att företag vars marknadsvärde på 
eget kapital är lägre jämfört med bokfört värde på eget kapital är sannolika 
uppköpskandidater”.   

� ”P/E-talets hypotes innebär att företag med lågt P/E-tal är sannolika 
uppköpskandidater”. Nyckeltal som approximerar denna hypotes är pris/aktie 
genom vinst/aktie. Förväntat tecken är negativt. 

 
Studien utförs på 163 förvärvade och 256 ickeförvärvade företag på den amerikanska 
börsen, där nio oberoende variabler använts för att approximera de olika hypoteserna (se 
ovan). Modellen är statistiskt signifikant men förklaringsgraden är liten det vill säga att 
det genom detta test är svårt att avgöra om ett företag i framtiden kan väljas ut enligt de 
nyckeltal han har definierat. Den högsta förklaringsgraden var 12,45 procent. (s.24) Ett 
mer utförligt resultat från denna studie finns presenterat i samband med hypoteser 
relevanta för denna studie i avsnitt 3.9 
 
Palepus syfte är att utveckla en sannolikhetsmodell för att förutspå framtida förvärv. 
Palepu (1986, s.12-13) Detta görs genom ett ytterligare test vilket inte är i linje med vårt 
syfte. Vi är enbart intresserade av att finna ett samband mellan karaktärsdrag och 
sannolikheten att bli uppköpt. Vi kommer därmed inte att redogöra för detta 
prediktionstest.  
 
Ambrose & Megginson (1992) har gjort en studie som utgår från Palepus (1986) men 
utvecklat den genom att även studera ägarstruktur och defensiva strategier i förhållande 
till företagsförvärv. De har gjort en logistisk regression där 169 målföretag och 267 icke 
uppköpta företag har inkluderats. De har skapat tre modeller men den som är av intresse 
för oss är modell 1. Resultatet för de relevanta nyckeltalen presenteras i avsnitt 3.9. Den 
utgår från Palepus modell men innehåller även variabler som mäter ägarstruktur och 
materiella tillgångar.  De har även gjort ett medelvärdetest där MKBK för uppköpta 
företag är högre än kontrollföretagens men detta resultat är inte signifikant. En jämförelse 
av medianen visar ett motsatt resultat. Vid en jämförelse av skuldsättningen är 
medelvärdet högre hos målförtagen men dessa var inte heller signifikanta. Medianen 
visade samma resultat. Medelvärdet är större för kontrollföretagen vid en jämförelse av 
P/E-talen men resultatet är inte signifikant. Medianen visar samma resultat. Storleken för 
kontrollföretagen är markant större än målföretagen i medelvärdet och denna skillnad var 
signifikant vid 0,1. Medianen visade även på samma resultat. (Ambrose & Megginson 
1992, s.575-589) 
 
Ytterligare en studie som har sitt ursprung i Palepus studie (1986) är Barnes (1999).  
Studien undersöker de metodologiska problemen som följer av att använda nyckeltal för 
att förutspå målföretag. De hypoteser han använder är ineffektiv ledning, undervärdering, 
obalanshypotesen, ineffektiv kapitalstruktur samt storlek. De tre första hypoteserna är i 
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linje med Palepus (1986) studie. Intuitionen bakom den ineffektiva 
kapitalstrukturhypotesen är att företag med låg skuldsättning är mer attraktiva än de som 
har hög skuldsättning på grund av att de har outnyttjad upplåningskapacitet. (s.291) 
Studien föreslår vissa förbättringar i form av att använda industrirelativa nyckeltal samt 
genom att bestämma en ex ante cut off punkt som maximerar avkastningen. Den 
empiriska studien föreslår att industrirelativa mått inte är bättre än industrispecifika 
modeller och att trots att modellen presterar bättre än slumpen så presterar de inte så bra 
att den ger anormal avkastning. Syftet med studien är alltså att uppmärksamma de 
metodologiska problemen som Palepu belyst i sin studie 1986. (s.284) Syftet är alltså att 
undersöka om Palepus slutsats att modeller med avsikt att förutspå redovisningsdata och 
en uppskattningsteknik såsom den logistiska regressionsmodellen inte har tillräckligt 
förutspående förmåga för att användas till att prestera bättre än marknaden. Denna studie 
diskuterar användningen av industrirelativa mått för att gå runt de många statistiska 
problem som uppstår då man använder rådata från redovisningen. Resultatet av studien 
bekräftar åsikten som hålls av professionella som agerar på marknaden samt de 
akademiker som stödjer Palepus originalslutsats. Åsikten de har är att statistiska modeller 
som enbart använder finansiella nyckeltal inte troligt kommer att slå marknadens 
förutsägelser. (Barnes 1999, s.284)  
 
Barnes syftar att förutspå företag som är föremål för uppköp och konstaterar att det är 
mycket svårare än att klassificera företag som uppköpt eller icke uppköpt. För att en 
enkel linjär matematisk modell ska kunna identifiera ett målföretag måste många 
antaganden göras. Exempelvis att det finns överensstämmelse både över företag och över 
tiden vad gäller karaktärsdrag av företag. Detta är inte alltid sanningen. Ett annat faktum 
är att modellen som används för förutsägelse bara är en matematisk inkapsling av dessa 
variabler och att det därför är uppenbart att den kanske inte är stabil över tid och kanske 
blir den prediktiva förmågan låg. (Barnes 1999, s.287) För att kunna göra en 
prediktionsmodell har han först gjort en logistisk regression för att klassificera in 
företagen i kategorierna uppköpt eller icke uppköpt. Han testade 17 variabler som är 
approximationer för fem olika hypoteser. De hypoteser han testar är ineffektiv ledning, 
undervärdering, obalans, ineffektiv kapitalstruktur samt storlek. (s.290-293) Resultatet 
för relevanta nyckeltal i förhållande till vår studie redovisas i avsnitt 3.9.  
 
Cudd & Duggal (2000) undersöker om det är viktigt att fånga industrispecifika 
karaktärsdrag vid analys av finansiella nyckeltal. Han gör detta genom en logistisk 
regressionsmodell för att testa sex hypoteser gällande sannolikheten för förvärv. Han 
använder samma hypoteser som Palepu (1986). Det som är nytt i hans studie som skiljer 
sig från Palepu är att de finansiella nyckeltalen han använder är justerade för att fånga 
industrispecifika egenskaper. Han har gjort ett urval på 108 målföretag och 235 
kontrollföretag. De resultat denna studie visar liknar Palepus. (Cudd & Duggal 2000, 
s.105-120) De har gjort tre modeller, den första i likhet med Palepu och det är den 
modellen som vi nedan refererar till och jämföra vår analys med. De andra är justerade 
för specifikt deras studie. Resultaten för de nyckeltal som är relevanta för vår studie 
redovisas i avsnitt 3.9.  
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Espabodi & Espabodi (2003) drar nytta av fyra olika statistiska klassificeringsmetoder, 
bland annat logit-, probit- och diskriminantanalys, och jämför dess förmåga att förutspå 
förvärv. De skriver att eftersom litteraturen i allmänhet anmärker att modeller som 
förutspår sannolikheten för förvärv inte är stabila över tiden testas enbart siffror sex 
månader tillbaka i tiden för att få så riktiga tidsserieanalyser som möjligt då ekonomisk 
miljö och operativa karaktärsdrag förändras över tiden. (Espabodi & Espabodi 2003, 
s.550) Undersökningen omfattar 133 uppköpta företag och tre matchande kontrollföretag 
till varje målföretag. De undersökte 14 finansiella nyckeltal och fyra ickefinansiella 
nyckeltal. Espabodi & Espabodi testar enbart fyra nyckeltal i sina slutliga modeller. 
Ingen av dessa ingår i vår studie. Däremot mäter de skillnader i medelvärdet för 
uppköpta och icke uppköpta företag. Resultatet i denna studie visar ett högre 
genomsnittligt medelvärde på skuldsättning för målföretegen än kontrollföretagen. 
MKBK-värdets medelvärde är lägre för de uppköpta företagen. P/E-talets medelvärde är 
lägre för de uppköpta än icke uppköpta. Storlekens medelvärde är lägre för de uppköpta 
företagen. Espabodi & Espabodi mäter avkastning som genomsnittlig avkastning på eget 
kapital (ROE genomsnittligt) medelvärdet är högre i målföretaget än i kontrollföretaget 
vilket indikerar att kontrollföretagen har lägre lönsamhet. Slutsatserna i Espabodi & 
Espabodis studie var att de tre klassificeringsmetoderna klassificerade 62 procent av 
målföretagen och 61 procent av kontrollföretagen i rätt kategori. (Espabodi & Espabodi 
2003, s.549-574) 
 
De senaste studierna inom förvärv har fokuserat på marknaden för Corporate Control och 
mäter kvalitativa egenskaper i samband med förvärv. Eftersom detta syfte ligger utanför 
vår ambition redogör vi inte i detalj för dessa studier.  

3.9 Relevanta hypoteser samt nyckeltal för studien 
Utifrån ovanstående genomgång av tidigare studier kommer vi att använda hypoteser 
som främst härstammar från Palepu (1986). Flera andra forskare har valt att replikera 
dessa vilket vi ämnar göra. Hypoteserna är den ineffektiva ledningshypotesen och 
undervärderingshypotesen (inklusive P/E-talet). Flera forskare har även valt att 
inkludera skuldsättningen i relation till likviditet och tillväxt och denna hypotes kallas 
obalanshypotesen. Hypotesen mäter obalanser i de tre nyckeltalen. Vi har valt att inte 
fokusera på denna då den är svår att mäta och tolka på ett bra sätt. Vi har avsiktligt valt 
bort nyckeltalet likviditet eftersom vi kommit fram till att det mäter en ögonblicksbild av 
ett företags kassaflöde vilket inte är representativt för företagets prestation. Vi har 
istället valt att inkludera den ineffektiva kapitalstrukturhypotesen som återfinns i Barnes 
(1999) studie.  

3.9.1 Den ineffektiva ledningshypotesen 
Den ineffektiva ledningshypotesen innebär att företag med ineffektiv ledning är troliga 
uppköpskandidater. Ledningseffektivitet bygger på antagandet om separation emellan 
ägarskap och kontroll (Levine & Aaronovitch 1981, s.157). Teorier kring 
ledningseffektivitet förklaras av hur marknaden för företagsledningen är uppbyggd. 
Dessa studier visar positivt korrelerade värden mellan företagsledningens effektivitet i ett 
företag och marknadspriset på samma företags aktier. Det antas därför att företag med en 
ledning som misslyckas att maximera marknadsvärdet kommer att bli utbytt. Vi har 
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funnit två populära sätt att mäta detta. Det första sättet är att mäta avkastning högre än 
vad marknaden i genomsnitt förväntar sig på ett företagets aktie.  Detta görs genom att 
använda daglig aktiedata under ett antal år och testa mot en marknadsmodell. Ett 
alternativ till denna metod är att titta på nyckeltal som mäter lönsamhet som en 
approximation för ledningens prestation. (Palepu 1986, s.16) I denna studie har vi valt att 
använda oss av det senare måttet. Det finns många sätt att räkna ut lönsamhet och vart 
och ett reflekterar företagets prestation ur olika vinklar. Grundtanken är att låg lönsamhet 
kan vara ett resultat av ineffektiv ledning. Det har därför antagits att företag med låg 
lönsamhet är potentiella uppköpskandidater. Detta eftersom uppköparen bland annat kan 
omfördela tillgångar för att bättre använda dem i verksamheten. (Palepu 1986) Detta 
antagande bygger på antagandet att marknaden diskonterar värdet på ett företag då dess 
ledning är ineffektiv. Företaget antas därför kunna köpas till ett fördelaktigt pris. Det 
finns flera olika lönsamhetsmått. I denna studie approximerar vi lönsamhet med att räkna 
ut ROA (se 4.4.2) ROA är ett mått som mäter både den operativa och finansiella 
verksamheten. ROA beskriver hur mycket försäljning företaget genererar på sina totala 
tillgångar. (Penman 2007, s.377-378) Ett mått som använts i tidigare studier är ROE och 
detta kommer även vi att inkludera i vår studie. ROE är även ett traditionellt mått för att 
mäta företagets lönsamhet. (Bodie & Merton 2000, s.77) ROE påverkas av effektiviteten 
i den operativa verksamheten, effektiviteten i användandet av tillgångarna samt vilken 
skuldsättningsgrad företaget har. En ökning av skuldsättningen ökar räntekostnader och 
detta minskar vinstmarginalen. Detta kan i sin tur påverka ROE negativt. Detta sätts i 
kontrast till om ökningen i skuldsättning beror på en investering som har en hög 
avkastning vilket då kan påverka ROE positivt. (Ross et. al 2008, s.56) Nedan följer 
resultatet från tidigare studier för nyckeltalet ROE. 
 

Forskare Lönsamhetsmått 
Förväntat 
tecken Resultat Signifikant Signifikansnivå 

Palepu 
ROE vinst före skatt /eget 
kapital neg pos nej 0,05 

Barnes 
ROE vinst före skatt/eget 
kapital neg neg ja 0,05 

Cudd & Duggal  
ROE genomsnittlig avkastning 
på eget kapital neg pos ja 0,01 

Schwartz 
ROCE (genomsnitt under tre 
år) neg neg ja 0,05 

3.9.2 Undervärderingshypotesen 
Undervärderingshypotesen mäter marknadsvärde relativt bokfört värde på eget kapital 
(MKBK) och antar att företag vars marknadsvärde är lågt jämfört med dess bokförda 
värde är en trolig uppköpskandidat. Hypotesen kan även approximeras av P/E talet. Att 
testa P/E-talet görs med antagandet att företag med låga P/E-tal är troliga 
uppköpskandidater.  
 
Företrädarna för denna hypotes antar att företag med ett lågt marknadsvärde relativt 
bokfört värde är billiga köp. (Palepu 1986) Intuitionen bakom antagandet är att värdet på 
företaget diskonteras då ledningen antas misslyckats med att maximera marknadsvärdet 
på företaget. Marknadsvärdet kan till exempel värderas utifrån framtida kassaflöde samt 
potentialen på tillgångarna. Genom att byta ledningen tror det köpande företaget att de 
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kan vinna en samordningsfördel det vill säga lågt MKBK är ett incitament till förvärv. 
(Walter 1994, s.357) När nyckeltal som representerar marknadsvärden analyseras ska 
hänsyn tas till i vilket perspektiv det ska analyseras. Exempelvis aktieägares eller 
kreditgivarens perspektiv. En annan aspekt att ta hänsyn till är hur nyckeltalet ska 
jämföras. Vanligtvis jämförs andra företags nyckeltal i samma period, nyckeltal i samma 
företag fast i tidigare perioder eller information som hämtas från finansmarknaden såsom 
priset på tillgångar och räntor. (Bodie & Merton 2000, s.79) MKBK kan tolkas som att 
det mäter marknadsvärdet på totala investeringar i relation till kostnaden för dessa. Antar 
nyckeltalet ett värde under ett tolkas detta som att företaget har misslyckats att skapa 
värde för aktieägarna (Ross et al. 2008, s.54). Akhigbe & Madura (1999, s.7), beskriver 
att företag med ett högt Tobins Q (ett snarlikt mått som MKBK), med större sannolikhet 
investerar i projekt med positiva nettonuvärden. Företag med ett högre MKBK borde 
därför vara mer attraktiva för förvärv. Eftersom det bokförda värdet i företaget inte 
behöver reflektera återinvesteringskostnaden av tillgångar är den ekonomiska validiteten 
av detta antagande något suspekt enligt Palepu (1986). Men eftersom denna förklaring till 
förvärv är populär i dagspressen kan det vara intressant att testa den empiriskt. MKBK 
beräknas i Palepus studie som marknadsvärdet på eget kapital genom bokfört värde. Vi 
kommer i denna studie att beräkna MKBK i enlighet med Palepu. 
 
 I likhet till resonemanget kring MKBK är P/E-talet ett nyckeltal som representerar 
marknadsvärden och hänsyn måste tas till samma aspekter som för MKBK. P/E-talet 
utvärderar framtida vinster i relation till dagens vinster. Ett högt P/E-tal indikerar en 
förväntan på högre framtida vinster i relation till dagens vinster. Lågt P/E-tal indikerar en 
förväntan att vinsterna är högre idag än i framtiden. (Penman 2007, s.49, Ross et al. 2008, 
s.53-54)  
 
Att låga värden på P/E-talet ska antas, förklaras genom att företagen antas vara attraktiva 
om de är undervärderade i relation till vad som är normalt inom branschen. Om företaget 
av någon anledning går sämre än det skulle kunna exempelvis genom ineffektiv ledning 
skulle det vara möjligt att få högre avkastning än marknaden i genomsnitt genom att 
förvärva företaget och effektivisera verksamheten. Detta är ytterligare ett mått som 
undersöks med anledning av dess popularitet snarare än dess ekonomiska logik. 
Förespråkare av att mäta P/E hävdar att budgivare med högt P/E-tal söker upp företag 
med lågt P/E-tal. Detta för att kunna realisera kapitalvinster under tron att 
aktiemarknaden värderar inkomsterna av de bägge företagen enligt de högre P/E-talet 
som budgivaren har. (Palepu 1986, s.16-18) Ytterligare ett antagande är att företag som 
har ett lågt P/E-tal relativt till företag i sin bransch är undervärderade. Detta skulle öka 
företagets sannolikhet att bli uppköpt. Det finns då potential till att tjäna avkastningar 
större än marknaden i genomsnitt genom att investera i detta företag. Detta förklaras av 
två orsaker. Den första att sannolikheten att förvärvas är högre eftersom företaget är 
undervärderat. Den andra orsaken är att det är allmänt vedertaget att undervärderade 
företag inte förblir undervärderade eftersom aktiepriset justeras till en högre nivå då 
investerare ökar efterfrågan på aktierna i det undervärderade företaget. Bägge dessa 
orsaker antar en negativ relation till sannolikheten att bli uppköpt. (Walter 1994, s.358)  
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I tabellen nedan följer de resultat från tidigare studier som vi ämnar jämföra vårt resultat 
med. 

 
 
 

Forskare P/E-tal 
Förväntat 
tecken Resultat Signifikant Signifikansnivå 

Palepu pris per aktie/vinst per aktie neg pos nej 0,05 

Barnes pris per aktie/vinst per aktie neg pos nej 0,05 

Cudd & Duggal  pris per aktie/vinst per aktie neg pos nej 0,01/0,05 
Ambrose & 
Megginson pris per aktie/vinst per aktie neg neg nej 0,1/0,05 

 

3.9.3 Ineffektiva kapitalstrukturhypotesen  
Skuldsättningen är ett mått som kan förklara sannolikheten att bli uppköpt. Om ett 
företag är lågt skuldsatt kan det vara attraktivt av flera anledningar. En anledning är att 
det kan signalera oanvänd upplåningsförmåga. En annan anledning till att företag med låg 
skuldsättning är attraktiva är att de löper mindre risk att utsättas för tillkortakommanden i 
kassaflöde genom exempelvis höga räntekostnader. Det förväntas därför en negativ 
relation mellan skuldsättning och sannolikheten att bli uppköpt. Företag med hög 
skuldsättning kan vara känsliga för att de tvingas sälja då de inte kan finansiera sin 
verksamhet. (Barnes 1999, s.291) Skuldsättning belyser ett företags kapitalstruktur. Om 
företaget finansieras genom högre skuldsättning ökar den finansiella och operativa risken. 
(Bodie & Merton 2000, s.78,80) Förändringar i kapitalstruktur kan påverka aktieägarna 
om inte ledningen maximerar värdet på företaget. (Ross et. al 2008, s.423-425) Kreditrisk 
uppstår om företaget inte lyckas betala räntekostnader eller få in tillräckligt med 
ränteintäkter. (Penman 2007, s.720-721) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskare MKBK 
Förväntat 
tecken Resultat Signifikant Signifikansnivå 

Palepu 
marknadsvärdet på EK/bokfört 
värde EK neg pos nej 0,05 

Barnes 
marknadsvärdet på EK/bokfört 
värde EK neg pos nej 0,05 

Cudd & Duggal  
marknadsvärdet på EK/bokfört 
värde EK neg neg nej 0,1/0,05 

Ambrose & 
Megginson 

marknadsvärdet på EK/bokfört 
värde EK neg pos nej 0,1/0,05 
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Vi kommer i vår studie att beräkna skuldsättning i enlighet med tidigare forskare. 
Resultaten från tidigare studier visas i tabellen nedan.  
 

Forskare Skuldsättningsmått 
Förväntat 
tecken Resultat Signifikant Signifikansnivå 

Palepu 
långfristiga skulder/ eget 
kapital  inget neg ja 0,05 

Barnes 
långfristiga skulder/ eget 
kapital inget pos nej 0,05 

Cudd & Duggal  
långfristiga skulder/ eget 
kapital inget neg ja 0,01 
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 Praktisk metod beskriver den statistiska undersökningens tillvägagångssätt och 
genomförande. Detta innefattar urval av målföretag och val av kontrollgrupp. Vidare 
redogörs för de hypoteser samt nyckeltal som studien innefattar. En redogörelse görs för 
hur dessa beräknats och bearbetats för att kunna användas i de statistiska modeller 
undersökningen kräver. I denna studie testas nyckeltalen genom ett T-test, genom ett 
Wilcoxon test, genom ett Mann-Whitney-U test samt genom en logistisk regression. 
Avslutningsvis diskuteras de fel som kan uppstå i studien och vilka begränsningar vi 
anser vara relevanta att redogöra för.  

4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH GENOMFÖRANDE  

4.1 Urval 
För att genomföra en statistisk undersökning måste en uppsättning objekt identifieras. 
Dessa objekt kallas population och utgör det totala underlaget av enheter som finns för att 
studera egenskaper. Inom populationen identifieras de primära objekten som 
målpopulationen för undersökningen. Vidare skall ett tidsintervall specificeras och det 
ska även finnas tillgång till ett register, en ram, för den valda målpopulationen. 
(Dahmström 2005, s.55) 

4.1.1 Målpopulation 
Målpopulationen i denna studie innefattas av alla noterade företag som varit föremål för 
uppköp i Sverige. Den ram vi sedan använde oss av för att kunna identifiera dessa företag 
var OMX Nordiska Börs Stockholm (tidigare A- och O- listan) där företagen har varit 
noterade på small-, mid- eller largecaplistan. Detta har varit den enda källan där uppgifter 
om företagsuppköp varit tillgängliga och där vi även visste att alla företag varit noterade 
på börsen. Vi har varit i kontakt med Bolagsverket, Konkurrensverket och Statistiska 
Centralbyrån men dessa hade antingen inte tillgång till några register över uppköpta 
företag eller så var företagen inte uppdelade i noterade och icke-noterade företag. Detta 
gjorde att vi ansåg att OMX Nordiska Börs Stockholm hade det bästa underlaget för att 
genomföra vår studie. Vi har valt de uppköp som är registrerade på OMX mellan 2003-
01-01 och 2008-03-31. Vi var medvetna om att uppdateringar kunde ske under arbetets 
gång men har valt att välja ett tidsintervall. Vi bedömde att en tidsram på drygt fem år är 
en rimlig tidshorisont för denna typ av studie. Det är allmänt känt att förvärv sker i vågor. 
Underliggande förklaringar för dessa är bortom vår ambition att förklara men vi tror att vi 
under denna period lyckats fånga ett representativt urval från den senaste vågen av 
företagsförvärv. 
 
Enligt OMX Nordiska Börs Stockholm har 62 företag blivit uppköpta inom vår valda 
tidsram men på grund av bortfall, som diskuteras i 4.7 blev det slutgiltiga antalet 
uppköpta företag 41 stycken. De 62 företagen har blivit avnoterade från börsen i och med 
att de blev uppköpta. Börsen kategoriserar uppköpen i olika fack beroende på hur långt 
processen är gången. Vi har valt att använda de som ligger i kategorin ”uppköpet är 
avslutat”, vilket vi tolkar att ett förvärv har genomförts. Det fanns även en kategori som 
kallades ”uppköpserbjudandet är slutfört” men denna kategori kunde vi inte med säkerhet 
anta att uppköpet verkligen hade genomförts och valde därför bort denna kategori. 
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Materialet som finns tillgängligt på OMX gjorde att vi fick ta ställning i vissa avseenden 
och sätta upp urvalskriterier för att på bästa sätt uppfylla vårt syfte. Dessa kriterier är 
följande: 

 
� Huvudkontoren hos företagen ska ligga i Sverige. Vi har som syfte att undersöka 

den svenska marknaden och för att försäkra oss om att företagen verkar på den 
svenska marknaden ville vi att huvudkontoren skulle ligga i Sverige. Detta 
ledde till att ett uppköpt företag och ett kontrollföretag plockades bort från 
möjliga förval.  

� Företag inom den finansiella sektorn ska inte inkluderas i undersökningen. 
Företagen inom den finansiella sektorn uppgick till åtta stycken. Vi har valt att 
inte använda dessa företag eftersom deras nyckeltal ofta kan vara speciella i 
sin karaktär och därmed svåra att göra jämförelser med ickefinansiella företag. 
Vi har sett att andra forskare har tagit bort finansiella företag ur sina studier 
bland dessa Ambrose & Megginson (1992, s.577). Dock har vi har valt att 
fastighetsföretag ska ingå i undersökningen, vilka enligt OMX hör till 
finanssektorn. Av målföretagen är fem stycken fastighetsföretag. 

 
Inom vår urvalsram har vi valt att inkludera alla tillgängliga företag vilket gör att vi har 
gjort en totalundersökning inom det valda tidsintervallet. Vi har alltså medvetet valt att 
utgå från OMX där information funnits tillgänglig om uppköpta börsnoterade företag.  

4.1.2 Kontrollföretag 
Med vårt syfte att utifrån tre olika hypoteser empiriskt testa om det går att identifiera 
finansiella karaktärsdrag hos uppköpta företag blev det viktigt att använda oss utav 
kontrollföretag. Kontrollföretagen användes för att jämföra om de skiljer sig från de 
uppköpta företagen. Utifrån detta var vårt mål att hitta unika karaktärsdrag för de 
uppköpta företagen. Kontrollföretagen vi valde att använda i vår studie är noterade på 
OMX Nordiska Börs Stockholm och har inte varit föremål för uppköp ett år före eller 
efter det år budet/uppköpet av företagen ägde rum. Vi har inte kunnat ta hänsyn till om de 
någon gång varit föremål för uppköp då det skulle bli väldigt svårt att hitta 
kontrollföretag på den begränsade marknaden. Även för kontrollföretagen skulle 
huvudkontoren ligga i Sverige. Vi hade problem att storleksmässigt finna ett 
kontrollföretag till WM-data och beslutade oss för att göra ett undantag från regeln med 
svenskt huvudkontor. Vi valde Tieto Enator vars huvudkontor ligger i Finland. Tieto 
Enator är en sammanslagning av ett svenskt och ett finskt företag och därför tyckte vi att 
det var motiverat att använda detta i undersökningen. I deras årsredovisning var 
redovisningsvalutan euro och på bokslutsdagen var kursen 9,61 SEK/€.  

4.1.3 Matchning av mål- och kontrollföretag 
Varje uppköpt företag matchades mot ett kontrollföretag som är verksam inom samma 
bransch. Detta eftersom det är troligt att målföretaget jämförs med liknande företag då de 
analyseras inför ett förvärv. Resultatet blev att 41 kontrollföretag matchades mot de 
uppköpta företagen. Vidare valde vi att matcha företagen efter storlek. Kontrollföretagens 
tillgångar skulle ligga inom ett intervall där de maximalt fick vara 25 procent större eller 
mindre i jämförelse med de uppköpta företagen (Belkaoui 1978).  Denna önskan gick inte 
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att helt uppfylla då underlaget av företag inte var tillräckligt stort. Detta har gjorts i några 
av de tidigare studierna och bygger på antagandet att det är kostsamt att förvärva stora 
företag. Det är därför inte troligt att företag som väsentligt skiljer sig åt storleksmässigt 
skulle jämföras mot varandra vid analys av målföretag. Förutom storlek och bransch har 
vi även valt årsredovisning för ett kontrollföretag från samma år som målföretagets 
årsredovisning.  Vi hade också en tanke på att varje uppköpt företag skulle ha fler än ett 
kontrollföretag men detta gick inte heller att genomföra på grund av ett för litet antal 
företag. Vissa av de tidigare studierna, bland annat Palepu, har använt sig av fler 
kontrollföretag än uppköpta företag. Vi har valt att som utgångspunkt dela in de olika 
företagen enligt OMX Nordiska Börs Stockholms branschindelning. Andra studier som 
gjort ett liknande sätt är till exempel Cudd & Duggal (2000) och Palepu (1986). Tabell 1 
visar vilka målföretag och kontrollföretag som valts och hur de har matchats mot 
varandra.  
 
Vidare är fördelningen inom de olika branscherna följande: 
 
Bransch Antal Procent 
Industri 11 27 % 
Informationsteknik 11 27 % 
Fastigheter 5 12 % 
Hälsovård 5 12 % 
Sällanköpsvaror- och tjänster 5 12 % 
Energi 2 5 % 
Telecom 1 2 % 
Dagligvaror 1 2 % 
Totalt 41 100 % 
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Tabell 1 
Företag Kontrollföretag Bransch 
ACSC  Precise Biometrics Informationsteknik 
Allgon PartnerTech Informationsteknik 
Biacore International Biotage Hälsovård 
Biora Active Biotech Hälsovård 
Boss Media Bettson Sällanköpsvaror- och tjänster 
Bostads AB Drott Hufvudstaden Fastigheter (finans) 
Capio Meda Hälsovård 
Celtica, Fastighets AB Heba Fastigheter (finans) 
Diffchamb (BioControl) Probi Hälsovård 
Epsilon Poolia Industri 
Finnveden Seco Tools Industri 
Frango BTS group Industri 
Gambro  Getinge Hälsovård 
Gant  Björn Borg Sällanköpsvaror- och tjänster 
Glocalnet Tele2 Telecom 
Graninge Lundin Petrolium Energi 
I.A.R systems Jeeves Informationsteknik 
Intentia International IFS world Informationsteknik 
JC New Wave Sällanköpsvaror- och tjänster 
KMT Indutrade Industri 
LGP Allgon Holding Teleca Informationsteknik 
Lindex  Kappahl Sällanköpsvaror- och tjänster 
Mandamus Fastigheter Wallenstam Fastigheter (finans) 
Mandator HiQ International Informationsteknik 
Mogul Pricer Informationsteknik 
NEA Malmbergs elektriska AB Industri 
Nefab Bong Ljungdahl Industri 
Pandox FastPartner Fastigheter (finans) 
Pergo Ballingslöv Sällanköpsvaror- och tjänster 
Protect Data Switchcore Informationsteknik 
Resco Softronic Informationsteknik 
Riddarhyttan Resources Concordia Energi 
RKS Cybercom Informationsteknik 
SAPA Alfa Laval Industri 
Sardus Midelfart Sonesson Dagligvaror 
Senea Opcon Industri 
Svenska Orient Linien Rederi Transatlantic Industri 
Tornet, Fastighets Wihlborgs fastigheter Fastigheter (finans) 
Trio Intellecta Industri 
TurnIT Rejlers Industri 
WM data Tieto Enator Informationsteknik 
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4.2 Hypoteser 
I 3.9 har vi redogjort för vilka hypoteser och vilka finansiella nyckeltal som används i 
studien. Test av hypoteserna sker genom de statistiska modeller som vi redogör för i 4.6.  
Nedan sammanfattas hypoteser och nyckeltal som använts i studien. 
 
Hypotes 1; Den ineffektiva ledningshypotesen 
 

 Företag med lägre lönsamhet antas vara troliga uppköpskandidater 
eftersom ledningen inte maximerar marknadsvärdet. 

 
Denna hypotes testas med lönsamhetsmåtten ROA och ROE där lägre lönsamhet ska 
karaktärisera uppköpta företag. Detta leder till att våra uppköpta företag ska ha en lägre 
lönsamhet än kontrollföretagen då ledningseffektivitet antas ha ett negativt samband med 
den beroende variabeln. 
 
Hypotes 2; Undervärderingshypotesen 
 

Företag vars marknadsvärde är lågt i förhållande till dess bokförda 
värde är mer troliga uppköpskandidater. 

 
Denna hypotes menar att undervärderade företag är mer troliga uppköpskandidater vilket 
leder till att våra uppköpta företag ska ha ett lågt MKBK-värdet i förhållande till de icke 
uppköpta företagen. Det förväntade tecknet är negativt. 
 

Lågt P/E-tal indikerar att företag är mer troliga uppköpskandidater. 
 
P/E-talet mäter också undervärdering och antar att det är attraktivt att förvärva företag 
med lågt P/E-tal då detta kan indikera att de är undervärderade i relation till andra företag 
i samma bransch. 
 
Hypotes 3; Ineffektiva kapitalstrukturhypotesen 
 

Låg skuldsättningsgrad gör företag till mer attraktiva uppköpskandidater  
 
Denna hypotes vill urskilja om de uppköpta företagen skiljer sig från de icke uppköpta i 
fråga om skuldsättningen och det förväntade tecknet är negativt.  

4.3 Insamling av data för beräkning av nyckeltal 
För att kunna genomföra studien har data samlats in genom företagens årsredovisningar. 
Årsredovisningar faller in under kategorin sekundärdata och med det menas att de inte 
upprättats i syfte för den specifika undersökningen (Lundahl & Skärvad 1999, s.131). 
Årsredovisningarna har till största del hämtats genom databasen Affärsdata för de 
uppköpta företagen (se Appendix 1 för mer detaljerad information). Årsredovisningarna 
för kontrollföretagen och vissa uppköpta företag har inhämtats från deras respektive 
hemsidor. OMX Nordiska Börs Stockholm har specificerat ett buddatum och detta har vi 
uppgått ifrån för att bestämma vilken årsredovisning som var lämpligast att använda. Vi 
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valde att använda årsredovisningen närmast före buddatumet då vi ansåg att de bäst 
speglar företagens ställning när budet lades. Om till exempel budet ägde rum i januari 
2006 har vi använt oss utav årsredovisningen för 2005. Vi har funderat kring om det 
spelar någon roll att årsredovisningen inte blivit publicerad men eftersom tillgång till 
kvartalsrapporter finns tillgängliga ansåg vi att vi ändå kunde använda årsredovisningen 
för 2005. Om vi skulle ha använt årsredovisningen för 2004 känns dessa uppgifter för 
gamla då över ett år har förflutit.  Vi har haft vissa problem med att hitta årsredovisningar 
från vissa företag som blivit uppköpta eftersom det har förekommit namnbyten och i 
vissa fall har inte årsredovisningarna varit tillgängliga överhuvudtaget. 

4.4 Variabler 
Vid en statistisk undersökning måste ett antal variabler identifieras som ska beskriva 
egenskaper i populationen. Variablerna kan vidare delas in i ett antal kategorier. Vid 
statistiska undersökningar brukar beroende och oberoende variabler identifieras. Den 
beroende variabeln speglar det som ska undersökas medan de oberoende variablerna ska 
förklara den beroende variabeln. (Dahmström 2005, s.24,31) I vår studie utgörs den 
beroende variabeln av huruvida företagen blivit uppköpta eller ej. Den beroende 
variabeln är kvalitativ, diskret och av nominal karaktär då den bara kan anta två värden, 
uppköpt eller icke uppköpt (Tabachnick & Fidell 2007, s.5-6). Våra oberoende variabler 
utgörs av de nyckeltal vi valt att använda för att förklara eventuella skillnader mellan de 
uppköpta företagen och kontrollföretagen. Vidare är de oberoende variablerna 
kvantitativa, kontinuerliga och tillhör kategorin intervallvariabler. (Tabachnick & Fidell 
2007, s.5-6) Inom det ekonomiska området argumenteras att nyckeltal i sig inte är 
intressanta eftersom de baseras på historisk data och detta är inte relevant för framtida 
utfall. Men det finns vissa situationer då de blir intressanta och en situation är när 
orsakssamband ska undersökas enligt Darmer & Freytag (1995, s.238-239).  

4.4.1 Val av nyckeltal 
Nästa steg blev att välja ut vilka nyckeltal som skulle ingå i vår undersökning. Detta val 
grundade sig på tidigare forskning då vi hade för avsikt att kunna jämföra med dessa 
studier. Det finns enligt tidigare forskning nyckeltal som mäter de olika hypoteserna som 
vi tidigare redogjort för i den teoretiskt referensramen. Vi har valt att som utgångspunkt 
använda några av de nyckeltal som Palepu använt i sin artikel ”Predicting takeover 
targets” eftersom många andra studier valt att replikera denna undersökning. Palepu kan 
anses vara lite av en urfader för de olika hypoteserna och är ett välkänt namn inom detta 
område. Vi har i enlighet med tidigare forskare valt att inkludera ROE i vår studie. 
Beräkningen vi har använt för ROE har utgick från tidigare forskare och Penman. Vi har 
även valt att testa ROA (avkastning på tillgångar) som komplement till ROE (avkastning 
på eget kapital) eftersom vi ansåg att ROA på ett bättre sätt speglar lönsamheten i 
företaget.  Tillgångarna i företaget utgör grunden för att skapa vinster och ge avkastning 
till ägarna i företaget vilket resulterade i att vi ville testa detta mått. Beräkning av ROA 
utgår Penmans definition. (Penman 2007, s.377-378) Vi har även valt att testa MKBK, 
storleken, P/E-talet och skuldsättningsgraden eftersom dessa har varit populära mått 
bland tidigare forskare. Vi har dock valt att inte använda P/E-talet utan istället beräkna 
E/P-talet, vilket förklaras i nästa avsnitt. MKBK och E/P-talet har beräknats i enlighet 
med tidigare forskare. Skuldsättningsgraden har beräknats enligt Palepu (1986). 
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4.4.2 Beräkning av nyckeltal 
Den ineffektiva ledningshypotesen 
 

ROE= Resultat efter skatt +minoritetsintresse 

 
Genomsnittligt eget kapital + 

minoritetsintresse 
 
 

ROA= 
Resultat efter skatt + räntekostnader(efter 

skatt) + minoritetsintresse 

 Genomsnittliga totala tillgångarna 
 
Undervärderingshypotesen 
 
MKBK= Marknadsvärdet ( pris per aktie*antal aktier) 

 Bokfört värde på eget kapital + minoritetsintresse 
 
 

 E/P = 
Vinst per aktie 

(EPS) 

 Pris per aktie 
 
 
Ineffektiv kapitalstrukturhypotesen 
 

Skuldsättningsgrad= Långfristiga skulder 
 Egetkapital + minoritetsintresse 
 
 
 
Beräkning storlek 
 

Storlek= Nettotillgångarna (Eget kapital + Minoritetsintresse) 
 
Vi beräknade alla nyckeltal själva eftersom vi med säkerhet ville veta att de beräknats på 
ett konsekvent sätt. Detta leder också till att jämförelsen mellan företagen blir mer 
rättvisande när nyckeltalen beräknats på samma grunder. Vid beräkningen av ROE och 
ROA valde vi att inkludera minoritetsintresset eftersom vi var intresserade av att se på 
företagen som en helhet. Grunden för detta var vårt synsätt att ett uppköp innebär att 
köparen får kontroll över hela företaget. Vid beräkningen av de andra nyckeltalen har 
även minoritetsintresse inkluderats med ovanstående argument.   
 
För beräkningen av MKBK-värdet har aktiepriset för målföretagen tagits fram genom 
databasen DATASTREAM med hjälp av företagens bolagskoder (se Appendix 1). Priset 
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på aktierna för kontrollföretagen har vi i den mån det varit möjligt tagit från OMX 
nordiska börs Stockholm då de är noterade företag. Aktiepriset för Björn Borg, 
Concordia, Getinge och New Wave har vi tagit från deras hemsida av den anledningen att 
dessa inte funnits tillgängliga på OMX.  För Intellecta, Probi, Lundin Petrolium, Rejlers, 
NEA har aktiepriset funnits tillgängligt i deras årsredovisning men inte på OMX, vilka vi 
därmed har använt. Vi har valt att använda stängningspriset för den dag som ligger 
närmast bokslutslutsdagen för både mål- och kontrollföretagen. Till exempel om 
räkenskapsåret är från januari till december har det sista datumet för stängningspriser 
oftast varit den 29:e eller 30:e december. Vissa av företagen har ett annat räkenskapsår 
till exempel första april till sista mars och då har stängningspriset den 31 mars valts.  
 
När vi beräknade marknadsvärdet strävade vi efter att använda det genomsnittliga antalet 
aktier före utspädning då utnyttjandet av konvertibler och teckningsoptioner inte med 
säkerhet utnyttjas. Detta har inte gått att följa konsekvent eftersom vissa företag bara 
angett det totala antalet aktier vid årets slut i deras årsredovisningar. Dessa företag är 
Rederi Transatlantic, Partnertech, Epsilon, Graninge, Lindex, Senea och Indutrade. Men 
vi ansåg att dessa gick att använda ändå eftersom det genomsnittliga antalet aktier inte 
har skiljt sig markant från det totala antalet aktier före och efter utspädning på 
bokslutsdagen för de andra företagen. 
 
Vi har valt att använda E/P-talet istället för P/E-talet eftersom våra värden när vi 
beräknade P/E-talet fick stora skillnader mellan olika företag. Vi fick exempelvis ett P/E-
tal på över två tusen för ett uppköpt företag. När vi sedan beräknade E/P-talen blev det 
inte lika extrema värden och valde därför att använda detta. Vi anser inte att detta 
påverkar analysen av hypotesen då vi justerar denna så det passar för att använda E/P-
talet. Sambandet mellan E/P-talet och P/E-talet kan förklaras genom att bägge mäter 
priset på vinst. P/E mäter hur mycket vinst som förväntas för varje investerad krona.  
 
Det finns olika sätt att mäta skuldsättning beroende på vad som avses mätas. Vi har 
uppmärksammat att det är populärt att mäta skuldsättning med långfristiga skulder genom 
totala tillgångar. Bland annat Stevens (1973), Barnes (1999) gör detta.  Palepu (1986) har 
mätt detta genom långfristiga skulder relativt eget kapitel. Vi har även beräknat 
skuldsättningen med att använda eget kapital i nämnaren för att vi anser att det verkliga 
värdet på tillgångarna kan vara svårt att uppskatta då det kan justeras genom 
bokföringstekniska åtgärder.  
 
Vi kommer använda storleken som en kontrollvariabel då vi matchat efter storlek. Vi har 
valt att i likhet med tidigare forskning logaritmera storleken. Detta görs på företag 
eftersom det ofta är en stor spridning på storleken som gör dem svårt att jämföra. När 
detta görs blir fördelningen mer symmetrisk. (Eisenbeis 1977, s.875-877) 

4.5 Bearbetning av data 
Bearbetningen av datamaterialet är den del i undersökningsprocessen där 
datainsamlingen och analysen kopplas samman enligt Johansson-Lindfors (1993, s.140). 
Datamaterialet i vår undersökning består av de nyckeltal vi beräknat i Excel. Vi kunde 
sedan enkelt föra över dessa till SPSS, där variablerna kodades och användes i statistiska 
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analysmodeller för att testa de olika hypoteserna. I vår undersökning testade vi flera 
oberoende variabler vilket gjorde att en multivariabel analys var det lämpligast 
alternativet. En analys av bortfallet är också av stor vikt i denna del av undersökningen 
vilket vi diskuterar under avsnitt 4.9. Vid statistiska undersökningar är denna process 
viktig eftersom val av analysverktyg och bortfallet kommer påverka hur resultatet ska 
tolkas.  

4.6 Val av statistisk modell 
Det finns en mängd olika statistiska analysmetoder att välja mellan och val av modell 
bygger på vilka antaganden undersökningen kräver. De första grundläggande frågorna 
som bör ställas är vilket slags problem ska undersökas, vilka variabler ska analyseras och 
vilket datamaterial finns tillgängligt? (Dahmström 2005, s.49) Vi har redan tidigare 
konstaterat att en statistisk undersökning är det bästa alternativet för oss då vi med hjälp 
av tre olika hypoteser vill empiriskt testa om det går att identifiera finansiella 
karaktärsdrag hos uppköpta företag. 

4.6.1 Grundläggande analyser av studiens data och metodval 
För att avgöra vilka statistiska metoder som var lämpligast för vår studie gjorde vi några 
grundläggande analyser för att se vad våra data har för karaktär. Det första steget blev 
undersöka normalfördelningen för våra nyckeltal. Detta gjordes genom ett test av 
toppigheten (kurtosis) och skevheten (skewness). Positiv kurtosis visar att data är toppig 
och samlad i mitten med långa smala svansar och positiv skevhet på att data är förskjuten 
till vänster. Negativa värden visar motsatsförhållandet till de positiva. Om fördelningen 
är helt normal antar dessa två mått ett värde på 0. (Tabachnick & Fidell 2007, s.79) Dessa 
två mått visar hur distributionen för värdena på nyckeltalen ser ut och detta behöver 
undersökas då vissa modeller bygger på antagande om normalfördelning.  Då vi bara har 
41 uppköpta företag kan värden som inte är normalfördelade påverka resultatet enligt 
Tabachnick & Fidell (2007, s.80). Resultatet för detta test visas i Appendix 4. Kurtosisen 
för våra variabler visar att ROA och skuldsättningen har höga värden på över tretton 
vilket visar på att de är toppiga. MKBK, skuldsättningen och ROE ligger alla på ett värde 
av sex vilket även indikerar på en viss toppighet. I det första testet vi gjorde hade 
storleken en hög kurtosis, över 37, vilket gjorde att vi logaritmerade denna. Data för ROE 
och ROA är lite förskjuten till höger på grund av minustecknet. De fyra övriga är lite 
förskjutna till vänster och inte optimalt normalfördelade.  
 
Genom boxplottar kunde vi avgöra om värden för nyckeltalen innehöll extrema värden. 
Syftet med att identifiera dessa är att vi ska kontrollera om extrema värden kan påverka 
resultatet (se Appendix 3). Korrelationsanalysen har gjorts genom ett Pearson-test och 
beskriver hur starkt det linjära sambandet är mellan två variabler och även om det är 
positivt eller negativt. Hög korrelation som ligger nära 1 visar på att om den ena variabel 
ökar kommer även värdet på den andra variabeln att öka. Vid en perfekt korrelation, -1 
eller 1, ökar eller minskar värdet på variablerna lika mycket. Korrelation över 0,90 kan 
anses vara hög och vidare borde en övervägning göras för bivariata variabler med högre 
korrelation än 0,70 (Tabachnick och Fidell, 2007, s.89). Vi kan urskilja viss korrelation 
mellan våra nyckeltal. Den korrelation som är av mest intresse är den mellan ROA och 
ROE. Den uppgår till 0,9 vid en signifikansnivå på 0,01. (se Appendix 1) 
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Vi har utifrån ovanstående resonemang och på grundval av tidigare studier valt att göra 
en binär logistisk regression. I denna typ av regression kan den beroende variabeln vara 
av nominal karaktär (Tabachnick & Fidell 2007, s.30), det vill säga uppdelad i två olika 
kategorier som i vår studie representeras av uppköpta respektive icke uppköpta företag. 
Den logistiska regressionen är även inte särskilt känslig för värden som inte är 
normalfördelade (Tabachnick & Fidell 2007, s.437). Vi har även valt att göra ett test för 
att identifiera skillnader mellan uppköpta och icke uppköpta företag där vi har valt två 
olika tester, ett t-test och ett Mann-Whitney-U test. Dessa test passar bra när en 
jämförelse mellan två populationer är av intresse och därmed blir det relevant för vår 
studie. Vi har gjort ett t-test för att undersöka om skillnaderna i medelvärdet för de 
uppköpta och icke uppköpta företagens nyckeltal är signifikanta. Vidare har vi gjort ett 
Mann-Whitney-U test där målföretagens och kontrollföretagens skillnader i medianen 
testas för att se om skillnaderna är signifikanta.  

4.6.2 T-test 
T- testet testar om skillnader i medelvärdet är signifikant genom hypotesprövning. 
  
H0 = medelvärdena är identiska  
H1= medelvärdena är inte identiska  
 
Teststatistiska:   

z = x ̄ - µ0 
 σ/√n 
 
Om H0 kan förkastas finns signifikanta skillnader i medelvärdena.  
(Anderson et al. 2007, s.301, 305) 

4.6.3 Wilcoxon Signed Rank test 
Wilcoxon testet är den ickeparametriska motsvarigheten till t-testet men mäter istället om 
skillnaderna i medianen är signifikanta.  
 
H0 = medianerna är identiska  
H1= medianerna är inte identiska  
 
Teststatistiska: 

z = T - µT 
 σT 
 
Om H0 kan förkastas kan det konstateras att det finns signifikanta skillnader i 
medianerna.  
(Anderson et al. 2007, s.728-730) 
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4.6.4 Mann-Whitney-U test (MW) 
MW är ett ickeparametriskt test vilket innebär att det inte har lika stränga antaganden 
som parametriska test där t-testet, som vi nämnt ovan, är motsvarigheten.  MW testet 
används för att bestämma om det finns en skillnad mellan två populationer. Något krav 
på att variablerna ska ha intervallkaraktär eller antagande om normalfördelning, existerar 
inte för detta test. Det enda antagandet för detta test är att variablerna minst ska vara av 
ordinal karaktär.(Anderson et al. 2007, s.732) Detta passar vår studie eftersom vi inte kan 
anta en normalfördelning bland våra variabler.  
 
En skillnad mellan t-test och MW är att MW inte jämför medelvärden för de olika 
populationerna utan testar om populationerna är identiska genom medianen.  Hypoteserna 
i MW ser ur som följer: 
 
H0: De två populationerna är identiska 
H1: De två populationerna är inte identiska  
(Anderson et al. 2007, s.732) 

 
MW gör om värdena för de oberoende variablerna i ett rangordningssystem för de två 
populationerna, vilka sedan jämförs för att se om signifikanta skillnader existerar. När 
urvalet är större än tio objekt kan en approximation av distributionen för T används vid 
analysen av testet (Anderson et al. 2007, s.735).  
 
µT= ½ n1 (n1+n2+1)                                  (1.1) 
  
  
σT= √ (1/12) n1n2 (n1+n2+1)                    (1.2) 
  
En sammanfattning av vilka steg MW testet består av kan illustreras som följer för att 
avgöra om två oberoende grupper är valda från identiska populationer; 

1. Rangordnar alla observationer från de båda populationerna från lägst till högst där 
olika värden antas beroende på plats tabellen . 

2. Summera rangordningen för de olika populationerna separat, vilket benämns T. 
3. Gör ett signifikanstest mellan de två populationerna genom att ta det observerade 

värdet av T (steg 2) och jämför detta med urvalsdistributionen av T för identiska 
populationer genom ekvationerna (1.1) och (1.2) (förutsätter urval som är större 
än tio objekt). Värdet av den standardiserade teststatistikan, z (1.3), och 
signifikansnivån, p-värdet, utgör grunden för om H0 kan förkastas eller inte. 

 
Teststatistiska: 

 
(1.3) 

 
 
        

När H0 förkastas i MW kan bara konstateras att populationerna inte är identiska och inte 
hur de skiljer sig åt. Men om antagande kan göras att populationerna är lika i alla 

z= T- µT 

                     σT 
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aspekter utom i medelvärdet antyder ett förkastande av H0 att medelvärdena även skiljer 
sig åt. (Anderson et al. 2007, s.736-737)  

4.6.5 Binär logistisk regression  
Den logistiska regressionsmodellen innehåller en mängd olika tester vilka vi kommer att 
förklara i resultatdelen. Detta för att vi anser att det underlättar för läsaren. Här kommer 
vi bara översiktligt presentera grundantagandena för den logistiska regressionen. Denna 
modell är väldigt komplex och vi ser ingen anledning att i detalj beskriva den då detta 
inte kommer vara nödvändigt för att tillgodogöra sig vår studie. För en djupare förståelse 
av den logistiska modellen hänvisar vi till böcker som behandlar statistiska metoder 
(Tabachnick & Fidell 2007, Anderson 2007). Vi anser att denna framställning är 
tillräcklig för att förstå varför denna modell är den som är lämpligast för oss.  
  
Logistisk regression är ett flexibelt analysverktyg i jämförelse med många andra 
modeller. Denna analys förutsätter inte att de oberoende variablerna är normalfördelade, 
har ett linjärt samband eller att variansen är densamma inom varje grupp. Målet med 
denna typ av regression är att kunna förutse sannolikheten för ett utfall med hjälp av ett 
antal variabler. En annan fördel är att variablerna i modellen kan vara en kombination av 
kontinuerliga, diskreta och diktoma variabler. (Tabachnick & Fidell 2007, s.437)  
 
De skattade parametrarna i modellen består av koefficienterna för variablerna som ingår i 
modellen (Tabachnick & Fidell 2007, s.440). Dessa koefficienter visar sambandet mellan 
de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Den logistiska modellen förutsätter 
ett linjärt samband mellan de kontinuerliga variablerna och den logaritmerade beroende 
variabeln (Tabachnick & Fidell 2007, s.443). Ekvationen för den logistiska modellen är 
förhållandevis komplex beroende på den icke-linjära funktionen och ser ut som följer 
med sannolikheten att hamna i den ena av de två möjliga utfallen:  
 

   

 
där 
 
Y* i är sannolikheten för utfallet 
u är den multipla linjära regressionsekvationen,  
 
 
u= A + B1X1 + B2X2 + ... +BkXk 
 
där,  
A är en konstant 
Bj är koefficienterna 
X j är variablerna för k variabler ( j= 1,2..., k) (de oberoende variablerna) 
(Tabachnick & Fidell 2007, s.438) 

 
Eftersom tolkningen av det förväntade värdet på Y*i är en sannolikhet skrivs ofta 
ekvationen för den logistiska regressionen som 

Y* i =  
eu 
1+eu 
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Y* i = P(y = 1|X1,x2,…, Xk) 
 
Kurvan i en graf är s-formad då värdet av Y*i  sträcker sig från noll till ett. Detta gör att 
denna ekvation är lämplig för att bestämma sannolikheten när den beroende variabeln har 
ett värde som är lika med ett. (Anderson et al. 2007, s.598-599) 
 
Det finns som med alla statistiska verktyg begränsningar med den logistiska 
regressionsmodellen. Trots att inget krav om normalfördelade oberoende variabler finns, 
kan styrkan i modellen öka om variablerna är normalfördelade då en linjär kombination 
av oberoende variabler används för att skapa exponenten. Den logistiska regressionen är 
även känslig för korrelation mellan de oberoende variablerna och även för extrema 
värden. En annan begränsning är att om det finns många värden som passar bättre i den 
ena gruppen men egentligen tillhör den andra kan modellen få ett sämre utfall.  
(Tabachnick & Fidell 2007, s.442-443) 
 
Signifikanstestet för den logistiska regressionen liknar det vid en multipel regression. 
Den övergripande signifikansen testas genom värdet på teststatistikan G.  
Hypoteserna för att testa den övergripande signifikansen i vår studie blir följande: 
 
H0: B1= B2= B3= B4= B5= B6=0 
 
H1:H0: B1 och/eller B2- B6 ≠ 0 
 
där, 
B1-B6 är koefficienterna till våra oberoende variabler 
(Anderson et al. 2007, s.601) 
 

Om nollhypotesen är sann följer urvalsdistributionen för G en chi-square distribution, där 
frihetsgraderna kommer vara detsamma som antalet oberoende variabler. Om detta test 
visar på signifikans kan ett z-test (i vår studie benämns detta Wald) användas för att 
bestämma om varje variabel signifikant bidrar till modellen. För de oberoende 
variablerna xk är hypoteserna: 
 
H0: Bi = 0 
 
H1: Bi ≠ 0 
 
Om nollhypotesen är sann antar värdet av de skattade koefficienterna delat med dess 
standardavvikelse en normal sannolikhetsfördelning benämnd z (se ekvation 1.4). 
  

  (1.4) 

(Anderson et al. 2007, s.601) 

Zk= Bk 
 Sbk 
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4.7 Känslighetsanalys 
Avslutningsvis har vi gjort en känslighetsanalys där vi testade om resultatet från den 
logistiska regressionen var känsligt för extrema värden. Detta gjorde vi genom att justera 
nyckeltalen för att se hur signifikansen förändrades. 

4.8 Undersökningsfel 
Vid en undersökning kan det uppstå fel av olika anledningar under processens gång. 
Dahmström menar att undersökningsfel kan delas in i två olika kategorier, nämligen 
urvalsfel och icke-urvalsrelaterade fel. De icke-urvalsrelaterade felen kan delas in i 
täckningsfel, bortfallsfel, datainsamlingsfel och bearbetningsfel. (Dahmström 2005, 
s.317)  
 
Urvalsfelet uppstår när undersökningen baseras på ett urval och inte innebär att en 
totalundersökning genomförs (Dahmström 2005, s.318). Detta fel kan relateras till de 
urvalskriterier vi använde i vår undersökning. Då vårt urval bara resulterade i att två 
målföretag och ett kontrollföretag inte uppfyllde kriteriet i de branscher vi valde att 
undersöka (alla utom den finansiella sektorn) ansåg vi inte att vår undersökning skulle 
skilja sig nämnvärt från en totalundersökning.  
 
Täckningsfelen uppkommer vid två tillfällen, det kan antingen utgöras av att företagen i 
målpopulationen ej har en koppling till företagen i urvalsramen och då uppstår ett 
undertäckningsfel. Vid ett övertäckningsfel har företagen i urvalsramen en koppling till 
företag som ej ingår i målpopulationen (Dahmström 2005 s.319-320) Vår urvalsram har 
varit OMX där de uppköpta företagen identifierats. De täckningsfel som kan ha 
uppkommit är att OMX har ett ofullständigt register över uppköpta företag eller att 
företag som inte har blivit uppköpta ingår i registret. Detta ansåg vi inte borde ha lett till 
ett stort problem då OMX kan anses vara en pålitlig källa. Valet vi gjorde att inte ha med 
de företagen i ”uppköpserbjudandet slutfört” kan ha orsakat ett undertäckningsfel i och 
med att de skulle ingå i målpopulationen men att de inte ingick i  vår urvalsram. Vårt val 
av kontrollföretagen kan också ha orsakat täckningsfel i den bemärkelsen att vi inte 
lyckades hitta de kontrollföretag som bäst skulle matcha våra målföretag men ändå ingick 
i urvalsramen. Detta fel kan ha lett till övertäckning då urvalsramen innehåller 
kontrollföretag vilka kan till exempel ha blivit uppköpta.  
 
Vid hypotesprövning kan två fel uppstå och dessa är Typ I-fel och Typ II-fel. Typ I-fel 
innebär att en sann nollhypotes förkastas och Typ II-fel uppstår när en falsk nollhypotes 
inte förkastas. (Keller och Warrack 2003, s.320) För MW testet innebär ett Typ I-fel att 
uppköpta företag och icke uppköpta företag inte skiljer sig men vi förkastar hypotesen 
om att de är identiska. Typ II-fel inträffar när vi det finns skillnader mellan uppköpta och 
icke uppköpta företag men vi förkastar inte hypotesen om att de är identiska. 
 
Bortfallsfelen relateras till objekt i målpopulationen som ej kan ingå i undersökningen för 
att informationen ej finns tillgänglig (Dahmström 2005, s.321) I vår undersökning har 
bortfall av företag förekommit. För tre målföretag fanns inte rätt årsredovisning 
tillgänglig eller gick det inte att hitta någon information om företaget alls. Ett målföretag 
var inte noterat på börsen året före uppköpet. För ett kontrollföretag fanns inte 
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information om antal aktier. Vidare hittade vi inte kontrollföretag till fyra målföretag och 
två kontrollföretag var inte börsnoterade vid uppköpstillfället.  
 
Ytterligare fel som kan uppstå och är relaterade till genomförandet av undersökningen är 
mätfelen och bearbetningsfelen (Dahmström 2005, s.334-339). Mätfelen kan kopplas 
samman med att våra valda nyckeltal mätte det vi ville mäta, det vill säga om vi använt 
nyckeltal som bäst beskrev hypoteserna. Vi utgick från tidigare studier för att kunna 
jämföra med dessa vilket gör att vi inte kunde utesluta att ett sådant fel förekommit men 
vi har ändå försökt att testa andra mått till exempel ROA som ett komplement till ROE. 
Ett annat mätfel kan kopplas till vilken årsredovisning och vilket aktiepris som bäst 
speglar den finansiella statusen som föreligger uppköpet. Aktiepriset kanske ligger för 
långt bak i tiden för att på bästa sätt spegla det vi vill förklara. Vi tyckte ändå att vårt val 
kan motiveras med att vi ville matcha aktiepris med rätt värde på eget kapital.  
 
Bearbetningen av nyckeltalen kan också vara en källa för fel. Vi har dock varit mycket 
noggranna vid både beräkningarna och hanteringen av variablerna och anser att det var 
ett bättre alternativ än att använda företagens beräkningar. 

4.9 Begränsningar och kritik  
Vi har som vi beskrivit tidigare använt befintlig data i form av årsredovisningar för vår 
undersökning. De årsredovisningar vi fått tillgång till genom databasen Affärsdata är 
kopior av företagens årsredovisningar som skickats in till Patent- och 
Registreringsverket. Vi ansåg att dessa räknas som pålitliga då Affärsdata är en erkänd 
databas som kontinuerligt uppdateras och används flitigt. De årsredovisningar vi fått ta 
del av genom företagens hemsidor såg vi också som pålitliga eftersom noterade företags 
redovisningar är offentliga och de borde hålla en hög standard. Men vi är medvetna att 
Internetkällor ska kritiskt granskas. Vi har även haft som utgångspunkt att 
årsredovisningarna visar en ögonblicksbild av företagens finansiella ställning. Eftersom 
de är offentliga handlingar vilka granskas av revisorer och andra med intresse i företagen 
antar vi att informationen håller en relativt hög standard. För att höja pålitligheten i vår 
studie valde vi att räkna ut nyckeltalen själva då vi inte med säkerhet vet att företagen 
beräknat nyckeltalen på samma sätt.  
 
En annan aspekt att diskutera är huruvida de årsredovisningar vi använt på bästa sätt 
speglar det vi vill undersöka. Vi valde att använda årsredovisningen närmast buddatumet, 
vilket gjorde att vi inte tagit hänsyn till när under året budet lades. Ett bud kan vara lagt i 
januari och ett annat i december men samma årsredovisning har använts i 
undersökningen. Detta kan göra att de siffror vi använde för företaget där buddatumet låg 
i december kanske inte riktigt visar den finansiella ställningen vid budet. Vi ansåg ändå 
att detta val kan styrkas med att det vi varit konsekventa och att annan information än 
årsredovisningarna har varit svår att få tag i. Även aktiekursen vi använt hänförs till 
företagens bokslutsdatum vilket även kan skilja sig från buddatumet. Vi diskuterade att ta 
aktiepriset två eller tre månader innan buddatumet men efter övervägande valde vi att 
använda bokslutsdagens aktiepris. Detta för att vi bättre skulle matcha företagens 
ställning enligt årsredovisningen med rätt aktiepris.  Vi vet inte exakt när processen 
angående uppköpet har börjat, det vill säga när företagen har börjat diskutera att ett 
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uppköp ska ske. Detta gör att valet att ta årsredovisningen året före uppköpet inte blir 
avgörande.  
 
En brist i vår undersökning var att antalet företag inte blev stort. Det hade inte skett ett 
stort antal uppköp under den tidsram vi valde. Dessutom blev bortfallet relativt stort på 
grund av svårigheter att matcha företag och otillräcklig information. Vi skulle ha kunnat 
utöka tidsramen men valde att inte göra detta i och med att vi inte ville gå för långt bak i 
tiden. Vi skulle kunna tänka oss att det skulle ge ett större statistiskt underlag genom att 
använda fler kontrollföretag till varje målföretag, men då vi hade problem med att 
överhuvudtaget hitta kontrollföretag till de uppköpta företagen ansåg vi att det inte skulle 
fungera.  Dessa begränsningar har att göra med den begränsade marknaden för 
börsnoterade företag. De undersökningar som gjorts tidigare i till exempel USA och 
Storbritannien har en större marknad som utgångspunkt vilket kan vara mer fördelaktigt. 
 
Eftersom vi bara har haft en källa över uppköpta noterade företag vet vi inte om denna 
innehåller information om alla uppköp som ägt rum för noterade företag. Men vi ansåg 
att OMX är en pålitlig källa då den dagligen besöks och hålls uppdaterad. 
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Detta kapitel redovisar resultatet från den empiriska undersökningen. Resultatet 
redovisas i tabeller. Tabellerna redovisar t-testet, Wilcoxon testet, MW testet samt den 
logistiska regressionen. Kapitlet avslutas med analys av resultatet . 

5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
I modellerna jämförs de uppköpta (1) och de icke uppköpta företagen (0). I 
resultatredovisningen antar vi signifikans vid ett 90-procentigt konfidensintervall. Vi 
kommer dock även att kommentera resultat vid en högre signifikans. 

5.1 Resultatredovisning 
I detta avsnitt presenteras tabeller som visar resultatet från undersökningen. Under 
tabellerna kommer relevanta resultat förklaras. Först presenteras t-testet. Därefter följer 
tabeller från Wilcoxon, MW, medelvärde och median test samt slutligen den logistiska 
regressionen.  

 
T-testet för de enskilda nyckeltalen visar att ingen av skillnaderna i medelvärdena mellan 
målföretag och kontrollföretag är signifikanta vid ett 95 procentigt konfidensintervall. 
Resultatet visar att skillnaden på E/P är signifikant vid 90 ett procentigt intervall.    
 
Wilcoxon test             

  
Skillnad 
ROA 

Skillnad 
ROE 

Skillnad 
LogStorlek 

Skillnad 
MKBK 

Skillnad 
Skuldsättning 

Skillnad E/P 

Z -0,408 -0,460 -0,292 -1,497 -1,493 -1,406 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 0,683 0,646 0,771 0,134 0,135 0,160 

 
Wilcoxon signed rank testet visar att inga av skillnaderna mellan nyckeltalen för 
uppköpta och icke uppköpta är signifikanta. Skillnaderna i MKBK och 
skuldsättningsgrad har dock den högsta signifikansen.  
 
Mann-Whitney test             

  ROA ROE Logstorlek MKBK Skuldsättning E/P 

Mann-Whitney U 783 757 778 696 724 709 

Z -0,533 -0,774 -0,580 -1,340 -1,081 -1,220 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,594 0,439 0,562 0,180 0,280 0,223 

a  Grupperingsvariabel: Dummy uppköpt =1    

One-Sample  T-test Test värde = 0         

  
  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Skillnad 
medelvärde 

95% konfidensintervall 
 

Lägre Övre Lägre Övre Lägre Övre 
Skillnad ROA 0,850 40 0,400 0,043 -0,060 0,147 
Skillnad ROE 0,144 40 0,886 0,012 -0,153 0,176 
Skillnad LogStorlek -0,873 40 0,388 -0,163 -0,540 0,214 
Skillnad MKBK -1,357 40 0,182 -0,585 -1,456 0,286 
Skillnad Skuldsättning -1,595 40 0,119 -0,281 -0,637 0,075 
Skillnad E/P -1,932 40 0,060 -0,195 -0,398 0,009 
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MW testet visar att medianen mellan målföretagen och kontrollföretagen inte signifikant 
skiljer sig åt. Det nyckeltal som är mest signifikant är MKBK som är signifikant vid ett 
80 procentigt konfidensintervall. Resultatet visar dock tendenser till att skillnader 
existerar.  
 
Medelvärde och 
median   ROA ROE Logstorlek MKBK Skuldsättning E/P 
0 icke uppköpt 
  
  
  
  

Medelvärde -0,009 -0,024 19,965 2,974 0,807 -0,006 

N 41 41 41 41 41 41 

Min -1,366 -2,005 16,648 0,362 0,000 -0,503 

Max 0,479 0,560 24,289 10,839 7,220 0,433 

Median 0,047 0,070 20,103 2,288 0,269 0,050 
1uppköpt 
  
  
  
  

Medelvärde 0,034 -0,012 19,802 2,389 0,526 -0,201 

N 41 41 41 41 41 41 

Min -0,485 -0,887 17,393 0,464 0,000 -3,433 

Max 1,162 0,808 23,640 12,474 3,485 0,320 

Median 0,039 0,044 19,740 1,978 0,124 0,018 

Totalt 
  
  
  
  

Medelvärde 0,012 -0,018 19,883 2,681 0,667 -0,104 

N 82 82 82 82 82 82 

Min -1,366 -2,005 16,648 0,362 0,000 -3,433 

Max 1,162 0,808 24,289 12,474 7,220 0,433 

Median 0,046 0,069 19,899 1,994 0,239 0,033 

 
Tabellen visar att målföretagens median är lägre för alla nyckeltal. Resultatet i tabellen 
för medelvärde och median visar även att medelvärde och median skiljer sig åt för ROA i 
kontrollföretag. Medelvärdet är negativt medan medianen är positiv för ROA i 
kontrollföretagen. Även ROE skiljer sig åt i medelvärde och median för målföretag och 
kontrollföretag då de har en positiv median men ett negativt medelvärde. Max och min 
visar spridning på observationerna för de uppköpta och icke uppköpta företagen. ROE 
och ROA för målföretagen har högre max värden än kontrollföretagen. Samtidigt har 
kontrollföretagen lägre min värden.   
 
Storlek, MKBK och skuldsättningen visar att både median och medelvärde är lägre för 
målföretagen. Tabellen visar att MKBK och skuldsättningsgraden för kontrollföretagen 
har en stor spridning. MKBK för målföretagen har en mindre spridning än 
kontrollföretagen.  Även skuldsättningsgraden för målföretagen har en mindre spridning 
relativt kontrollföretagen med en skillnad på tre. E/P är lägre för uppköpta företag i 
medianen samt även lägre i medelvärdet. För E/P var medianen positiv medan 
medelvärdet är negativt. E/P för målföretagen har lägre min och max värden än 
kontrollföretagen. 
 
När den logistiska regressionen utfördes testades tre olika modeller. I modell 1 
inkluderades de mått som vi avser mäta i vår studie och som även Palepu (1986) har med 
i sin studie. Nyckeltalen som ingår i modell 1 är ROE, MKBK, skuldsättningsgraden, E/P 
samt storleken. I modell 2 byts ROE ut mot ROA då vi anser att detta mått bättre mäter 
ledningens prestation. I övrigt innehåller modellen samma mått som föregående modell. I 
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modell 3 har storleken tagits bort eftersom kontrollföretagen är matchade efter storlek på 
tillgångar. Vi ville undersöka om det matchade måttet inverkar på resultatet.  
 
Klassificeringstabell 1     
Observerade 
  

Predikterade  
  

  
Korrekt klassificering % 

  
  

Dummy uppköpt=1 
  

  
Dummy uppköpt=1 
  

  0 1  
0 21 20 51,22 
1 17 24 58,54 

Total korrekt klassificering 
%       54,88 

 
Klassificeringstabellerna indikerar hur bra modellen sätter in de olika nyckeltalen för alla 
observerade företag i rätt grupp, uppköpta företag eller icke uppköpta företag. Resultatet 
för Modell 1 visas i klassificeringstabell 1 och ur denna kan läsas att 24 av totalt 41 
uppköpta företag klassificeras i rätt kategori. Men den klassificerade även 20 av de totalt 
41 icke uppköpta företagen som uppköpta företag. Utifrån de variabler som inkluderats i 
modellen klassificeras 58,54 procent av de uppköpta företagen som uppköpta och 51,22 
procent av de icke uppköpta företagen som icke uppköpta. Den totala korrekta 
klassificeringen är 54,88 procent. 
 

 
I Modell 1 visas resultatet för de olika variablernas bidrag och hur viktiga de är för 
modellen. Resultatet för modell 1 visar att ingen av variablerna är signifikanta vid ett 95 
procentigt konfidensintervall.  Detta innebär att ROE, MKBK, skuldsättning, E/P och 
storleken inte har en signifikant betydelse för att klassificera ett företag i gruppen 
uppköpt inom detta intervall. Men inom ett 90 procentigt konfidensintervall blir både 
ROE och E/P signifikanta. Wald testet beskriver hur varje enskilt nyckeltal signifikant 
bidrar till modellens förmåga att förutse uppköpta företag. ROE och E/P bidrar därmed 
mest till modellen. B-värdet identifierar om ett negativt eller positivt samband råder 
mellan sannolikheten att klassificeras som uppköpt och de olika nyckeltalen.  
 
B representerar koefficienterna för nyckeltalen och dessa värden sätts in i ekvationen för 
att beräkna sannolikheten för att ett företag ska klassificeras som ett uppköpt företag. B-
värdet kan vara positivt eller negativt och visar vilket förhållande som råder mellan den 
beroende och oberoende variabeln. Det visar vilka variabler som ökar eller minskar 

Modell 1        
    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1(a) 
  
  
  
  
  

MKBK -0,11 0,12 0,82 1,00 0,36 0,90 
Skuldsättning -0,34 0,26 1,72 1,00 0,19 0,71 
ROE 1,70 1,01 2,82 1,00 0,09 5,48 
E/P -3,14 1,91 2,71 1,00 0,10 0,04 
Logstorlek -0,03 0,17 0,03 1,00 0,87 0,97 
Konstant 0,91 3,42 0,07 1,00 0,79 2,49 

a Variable(s) entered on step 1: MKBK, Skuldsättning, ROE, EP, Logstorlek.   
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sannolikheten för ett företag att klassificeras som ett uppköpt företag. Ett negativt B visar 
att en ökning i E/P kommer minska sannolikheten att ett företag klassificeras som 
uppköpt. ROE har antagit ett positivt tecken och detta innebär enligt definitionen på B att 
en ökning i avkastning på eget kapital kommer att öka sannolikheten att ett företag 
klassificeras som uppköpt. De andra nyckeltalen antar negativt tecken vilket analyseras 
analogt med E/P-talet. Skuldsättning, MKBK och Logstorlek har ett negativt B vilket 
innebär att en ökning i dessa nyckeltal kommer minska sannolikheten att ett företag 
klassificeras som uppköpt.  
 
Klassificeringstabell 2     
Observerade 
  
  
  

Predikterade 
  

  
Korrekt klassificerade % 

Dummyuppköpt1 
  

  
Dummyuppköpt1 
  

  0 1 0 
0 23 18 56,10 
1 14 27 65,85 

Total korrekt klassificering %       60,98 

 
I klassificeringstabell 2 har ROE byts ut mot ROA och resultatet visar att den totala 
korrekta klassificeringen blir 60,98 procent. Vidare klassificerar modellen 27 av 41 
målföretagen som uppköpta och 18 av kontrollföretagen som uppköpta. Modellen har 
klassificerat 65,85 procent som av de uppköpta företagen rätt. Modell 2 klassificerar 37 
företag som kontrollföretag varav 14 av dessa inte är korrekt klassificerade, det vill säga 
de är uppköpta företag. Detta utgör 56,10 procent som är rätt klassificerade som icke 
uppköpta. 
 
Modell 2        
    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1(a) 
  
  
  
  
  

MKBK -0,19 0,14 1,80 1,00 0,18 0,83 
Skuldsättning -0,37 0,28 1,74 1,00 0,19 0,69 
E/P -3,27 1,92 2,90 1,00 0,09 0,04 
Logstorlek -0,05 0,17 0,08 1,00 0,78 0,95 
ROA 3,58 1,77 4,08 1,00 0,04 35,83 
Konstant 1,47 3,47 0,18 1,00 0,67 4,33 

a 
Variable(s) entered on step 1: MKBK, Skuldsättning, EP, 
Logstorlek, ROA.   

 
Resultatet från den andra regressionsmodellen visar att ROA är signifikant vid ett 95 
procentigt konfidensintervall. Även E/P är signifikant vid ett 90 procentigt intervall.  
Storleken visar sämst signifikans med 0,78. Det kan även noteras att MKBK och 
skuldsättningsgraden är signifikanta inom ett 80 procentigt konfidensintervall. ROA har 
ett positivt tecken och detta innebär enligt tolkningen på B att en ökning av ROA leder 
till en ökad sannolikhet att klassificeras som uppköpt. De övriga nyckeltalen har ett 
negativt tecken och det visar att en ökning i dessa nyckeltal kommer minska 
sannolikheten att klassificeras som uppköpt. Wald visar att ROA och E/P bidrar mest till 
modellens förklarande av sannolikheten att klassificeras som uppköpt. 
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Klassificeringsmodell 3     
Observerade 
  
  
  

Predikerade 
  

  
Korrekt klassificerade % 

Dummyuppköpt1 
  

  
Dummy uppköpt=1 
  

  0 1 0 
0 22 19 53,66 
1 13 28 68,29 

Total korrekt klassificering %       60,98 

 
I klassificeringsmodellen för modell 3 klassificeras totalt 60,98  procent i rätt grupp. Av 
de uppköpta företagen klassificerades 68,29 procent som korrekt det vill säga 28 av 41 
klassificerades som uppköpta företag. 19 icke uppköpta företag klassificeras som 
uppköpta företag. Av de icke uppköpta företagen klassificerades 53,66 procent korrekt 
det vill säga 22 företag. 
 
Modell 3        
    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1(a) 
  
  
  
  

MKBK -0,18 0,14 1,74 1,00 0,19 0,83 
Skuldsättning -0,39 0,28 1,96 1,00 0,16 0,68 
E/P -3,43 1,86 3,39 1,00 0,07 0,03 
ROA 3,53 1,76 4,01 1,00 0,05 34,07 
Konstant 0,50 0,46 1,20 1,00 0,27 1,65 

 
I modell 3 till skillnad från modell 2 har storleken exkluderats. ROA är signifikant vid ett 
95 procentigt konfidensintervall. E/P är även signifikant vid ett 90 procentigt intervall. 
Skuldsättningen och MKBK är signifikant vid ett 80 procentigt intervall. ROA är den 
variabel som mest förklarar att företag klassificeras som ett uppköpt företag. ROA har 
även ett positivt tecken vilket innebär att en ökning i ROA kommer öka sannolikheten att 
klassificeras som uppköpt. De övriga nyckeltalen, MKBK, skuldsättning och E/P, har ett 
negativt B vilket gör att en ökning i nyckeltalen kommer minska sannolikheten att 
klassificeras som uppköpt. Wald visar även här att ROA och E/P bidrar mest till 
modellens förmåga att förutse vilka företag som är uppköpta. 

5.2 Analys 
Resultatet av t-testet, Wilcoxon testet och MW testet visar att grupperna inte statistiskt 
signifikant skiljer sig åt i medelvärde och median för de olika nyckeltalen. Men undantag 
för E/P som var signifikant i t-testet. Genom att jämföra resultatet mellan grupperna kan 
vi dock se tendenser att skillnader existerar. Vi tycker därför att det är motiverat att 
jämföra resultatet i vår studie med tidigare forskningsstudier. Detta kommer att 
analyseras under respektive hypotes. En intressant iakttagelse som vi nämnt är att det 
finns skillnader i ROE och ROA mellan medelvärdet och medianen. Detta gör det svårt 
att analysera resultatet av detta test entydigt och kan indikera på att det finns extrema 
värden som gör att medelvärdet blir lägre. Vi har sökt rimliga förklaringar till att ROA 
skiljer sig mellan medelvärde och median för kontrollföretagen. Vi har noterat att det 
finns kontrollföretag från perioden 2003 som har stora förluster vilket kan avspeglas här. 
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Medelvärdet för ROE indikerar att målföretagets lönsamhet är högre än 
kontrollföretagens. Jämförs resultatet för ROE genom att titta på medianen får vi motsatt 
resultat. Detta ger ingen entydig bild över lönsamheten. Vi tror att detta kan förklara 
varför lönsamheten inte blir signifikant i medelvärde och median testet. 
 
Klassificeringstabell 1 visar att modellen klassificerar totalt 54,88 procent av företagen 
rätt, vilket ligger under 100 procent och indikerar att uppköpta företag inte helt kan 
differentieras utifrån värdena på de olika nyckeltalen. Detta kan jämföras med modell 2 
och 3 där den totala korrekta klassificeringen uppgår till 60,98 procent. Detta är en 
ökning med cirka fem procent. 
 
Resultatet i alla tre modeller visar inte stöd för hypotesen om ledningsineffektivitet då 
denna i förhållande till resultatet skulle anta ett negativt tecken. Ett negativt tecken 
implicerar att företaget har en låg lönsamhet vilket ökar sannolikheten att klassificeras 
som uppköpt då ledningen inte maximerar marknadsvärdet. Detta bygger på antagandet 
att marknaden diskonterar värdet på företaget då det har låg lönsamhet. Om antagandet 
håller kan synergieffekter uppstå då företaget förvärvas genom att byta ut ledningen. 
Därför anses företag med låg lönsamhet kunna köpas till ett lågt pris. 
Ledningsineffektivitet approximerades med ROE i Modell 1 och var signifikant vid 0,1. I 
övriga modeller approximerades ledningseffektivitet med ROA som var signifikant vid 
0,05. Vår studie visar att företag som blivit uppköpta har högre lönsamhet i förhållande 
till icke uppköpta företag.  Tidigare studier har inte visat något enhetligt resultat. Palepu 
och Cudd & Duggal har fått ett positivt resultat i enlighet med vår studie. Palepu fick 
dock inte signifikans. Cudd & Duggal resultat visade dock en hög signifikans, 0,01. 
Barnes och Schwartz resultat visade negativa tecken som i enlighet med hypotesen om 
ledningseffektivitet och båda studierna visade signifikans vid 0,05. Resultatet för 
spridningen på ROE och ROA stödjer resultatet i regressionen då maxvärdena är högst 
för målföretagen och minvärdena är lägst för kontrollföretagen.  
 
Espabodi & Espabodi samt Stevens testar medelvärde genom ett t-test. Lönsamheten är 
högre i målföretagen relativt kontrollföretagen enligt Espabodi & Espabodis studie. 
Stevens utfall för lönsamhet är det samma som vårt MW test det vill säga att 
målföretagen har en lägre lönsamhet. Detta visar ett motsatt resultat i förhållande till 
resultatet i regressionen. Men då vårt medelvärde enligt t-testet är högre för målföretagen 
visar det dock samma resultat som regressionen, det vill säga målföretagens lönsamhet är 
högre. Detta resonemang gäller både ROE och ROA. Varken t-testet, Wilcoxon testet 
eller MW testet visar dock på ett signifikant resultat.  
 
Alla tre modeller i vår studie visar ett negativt tecken på nyckeltalet MKBK, det vill säga 
att en ökning av MKBK minskar sannolikheten att klassificeras som uppköpt. Detta 
indikerar att målföretagen i vår studie har lägre MKBK än kontrollföretagen. Eftersom vi 
inte fått signifikans förrän vid ett 80 procentigt konfidensintervall (modell 2 och 3) är 
skillnaden inte påtaglig utan visar bara tendensen att stödja hypotesen. Hypotesen antar 
att företag med lågt MKBK är undervärderade. Det innebär i likhet med 
ledningsineffektivitetshypotesen att företag vars ledning misslyckas att maximera värdet 
på företaget är ineffektiva. Vår studie visar då indikationer om att undervärderade företag 
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räknas som ett fördelaktigt köp. Vårt resultat är i enlighet med Cudd & Duggal. De har 
inte heller fått signifikans dock ett negativt tecken. Palepu, Barnes samt Ambrose & 
Megginson har däremot fått positivt tecken. Inte heller deras resultat har fått någon 
signifikans. Dessa spridda resultat visar att det är svårt att förklara någon skillnad mellan 
uppköpta och icke uppköpta företag.  
 
Ambrose & Megginson samt Espabodi & Espabodis studier har testat skillnaden i 
medelvärdet för MKBK. Espabodi & Espabodis studie indikerar samma resultat som vår 
studie. Det vill säga att medianen i vårt MW test är lägre i målföretagen än 
kontrollföretagen.  Ambrose & Megginsons resultat visar däremot motsatt förhållande 
dock är inte resultatet signifikant. Vi kan även se att medianerna för MKBK överstiger ett 
värde på ett för både målföretag och kontrollföretag vilket kan indikera att de lyckas 
skapa ett mervärde. Dock visar kontrollföretagen ett högre värde vilket visar tendenser 
till att uppköpta företag kan vara undervärderade. Dessa tendenser är i linje med 
hypotesen men då inget signifikant resultat uppnåtts går det inte att säkerställa. T-testet 
visar en skillnad i medelvärde på cirka 0,6 där målföretagen har mindre MKBK. Detta 
visade dock inte signifikans. Då min- och maxvärdena för både målföretagen och 
kontrollföretagen har ungefär samma spridning (min, max) kan detta eventuellt förklara 
en utebliven signifikans trots att det finns skillnader.  
 
I alla tre modellerna som testades genom regression har E/P-talet antagit ett negativt 
värde och har även signifikans vid 0,1. I t-testet visade E/P-talet den enda signifikanta 
skillnaden mellan målföretagen och kontrollföretagen. Detta är det enda nyckeltalet som 
har visat signifikans i både medelvärdetestet och den logistiska regressionen. Vi vill 
uppmärksamma att vi har testat E/P istället för P/E-talet. Detta innebär att vi tolkar P/E-
talets hypotes med motsatt resonemang utifrån den ursprungliga definitionen. Ett negativt 
tecken med signifikans förklarar till viss del att företag med lågt E/P minskar 
sannolikheten att klassificeras som uppköpt. Detta stöder inte den ursprungliga 
hypotesens logik. Den ursprungliga hypotesen antar att företag med lågt P/E (högt E/P) är 
troliga målföretag. Enligt teorier signalerar ett lågt P/E-tal i relation till andra företag i 
samma bransch att företaget kan vara undervärderat. Det skulle då kunna gå att få en 
samordningsfördel genom att förvärva ett sådant företag. De andra forskarnas studier 
visar ett motsatt resultat. Palepu och Cudd & Duggal stödjer den ursprungliga hypotesen 
att företag med lågt P/E är mer troliga uppköpskandidater. De har även fått signifikans 
vid 0,05 respektive 0,01. Däremot har Barnes och Ambrose & Megginson inte fått ett 
signifikant resultat. 
 
I ett t-test är P/E-talets medelvärde lägre för målföretagen i både Ambrose & Megginsons 
samt Espabodi & Espabodis studier vilket är i enlighet med hypotesen. Enligt hypotesen 
borde E/P-talet vara högre för målföretag än för kontrollföretag. Resultatet för vårt MW 
test visar dock motsatt förhållande i relation till hypotesen. MW testet visar dock samma 
resultat som t-testet och regressionen i vår studie men det är dock inte signifikant.  
 
Skuldsättningsgraden har i alla tre modellerna fått ett negativt tecken men har inte fått 
signifikans vid ett 95 procentigt konfidensintervall. Det är dock signifikant vid ett 80 
procentigt intervall.  Detta indikerar att de uppköpta företagen har en lägre 
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skuldsättningsgrad än de icke uppköpta företagen. Ett negativt tecken innebär att om 
skuldsättningen ökar minskar sannolikheten att klassificeras som uppköpt. Vår studie 
indikerar att lägre skuldsättning ökar sannolikheten att klassificeras som uppköpt, det vill 
säga karaktäriserar uppköpta företag. Andra forskare anser att hypotesen är motstridig 
men det som är fördelaktigt med låg skuldsättning är att det finns outnyttjad 
upplåningsförmåga vilket gör att det är attraktivt för företag med hög skuldsättning att 
förvärva ett sådant företag. Det är även attraktivt eftersom låg skuldsättning innebär lägre 
räntekostnader relativt ett företag med hög skuldsättning. Vår studie visar en indikation 
på att det kan vara attraktivt för köpande företag att förvärva företag med lägre långfristig 
upplåning i förhållande till eget kapital. Palepu och Cudd & Duggal har i likhet med oss 
fått ett negativt tecken och de har även fått signifikans på 0,05 respektive 0,01. Barnes 
resultat skiljer sig då hans resultat visar ett positivt tecken men han har inte fått 
signifikans.  
 
Skuldsättningsgraden analyseras av Stevens, Hasbrouck, Ambrose & Megginson samt 
Espabodi & Espabodi genom ett t-test. Samtliga studiers resultat indikerar att målföretag 
har högre skuldsättning relativt kontrollföretag. Ambrose & Megginson samt Hasbroucks 
resultat från medelvärdestestet visar ingen signifikans En högre skuldsättning hos de 
uppköpta företagen kan indikera att vissa företag tycker det är attraktivt med höga 
räntekostnader då detta för att skattekostnaden minskar. Vårt MW test och t-test visar det 
motsatta det vill säga att skuldsättningen är lägre i målföretag relativt kontrollföretag. 
Dessa resultat visar indikationer på stöd för hypotesen men resultaten är dock inte 
signifikanta. I likhet med MKBK kan vi urskilja skillnader i skuldsättningsgraden mellan 
målföretagen och kontrollföretagen. T-testet visar en skillnad på cirka 0,3, det vill säga 
att målföretagen har mindre skuldsättning. Spridningen (min, max) visar att 
kontrollföretagens maxvärde är tre enheter högre än målföretagen vilket kan förklara att 
resultatet är signifikant vid 0,12. 
 
Vår studie visar att storleken inte är en förklarande variabel vid jämförelsen mellan 
målföretag och kontrollföretag. Detta eftersom resultatet inte förändras då vi har tagit 
bort storleken i modell 3 samt att resultatet saknar signifikans. För modell 1 och 2 visar 
signifikansen att mellan tio till tjugo procent av företagen kan förklaras av detta 
nyckeltal.  

5.3 Känslighetsanalys 
Eftersom vi fått signifikans för nyckeltalen ROE, ROA och E/P har en känslighetsanalys 
gjorts för att undersöka styrkan i vårt resultat.  Dessa nyckeltal har justerats för extrema 
värden och nya regressioner har gjorts för att undersöka om och hur resultatet förändras.  
ROE justerades med observationerna 14 och 42 (se Appendix 3).  Vid en jämförelse med 
modell 1 framgick att signifikansen för ROE försämras från 0,09 till 0,33 när ROE 
justerades och allt annat lika. Eftersom även E/P var signifikant i modell 1 var det även 
intressant att se om E/P påverkades av ett justerat ROE. E/P påverkades även negativt 
från 0,1 till 0,16. MKBK blev till skillnad från E/P förändrad till det bättre från 0,36 till 
0,16. Skuldsättning förbättrades minimalt. Även E/P justerades med en observation, 25 
(se Appendix 3), och allt annat lika. Detta visade att ingen skillnad i signifikans från den 
ursprungliga modell 1. Tre observationer togs bort för E/P, observationerna 6, 25 och 40 
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(Appendix 3). Detta visade att signifikansen för E/P och ROE försämrades med 0,03. 
MKBK och skuldsättningsgraden förändrades inte. Även E/P togs bort och allt annat lika 
och då försämrades ROE från 0,09 till 0,77. MKBK fick en förbättrad signifikans från 
0,36 till 0,2. Skuldsättningsgraden förändrades minst, från signifikans 0,19 till 0,23.  
 
Värdena som justerades för ROA var observationerna 14 och 42 (se Appendix 3). Den 
ursprungliga modell 3 var utgångspunkten men ROA justerades. Justerat ROA och allt 
annat lika visade att ROA fick sämre signifikans, från 0,04 till 0,22. Även E/P blev sämre 
från 0,09 till 0,17. De övriga nyckeltalen var i stort sett oförändrade. E/P plockades 
därefter bort ur modellen och allt annat lika. Detta visade att ROA markant försämrades 
från 0,04 till 0,91.  Däremot blev MKBK signifikant vid 0,07. E/P visade även 
signifikans i modell 3 och därför ville vi undersöka hur resultatet skulle bli då E/P 
justerades med övriga nyckeltal ojusterade. Alla nyckeltal blev oförändrade då 
observationerna 6, 25 och 40 (se Appendix 3) plockades bort. 
 
Då vi tidigare fått sämre resultat för ROA då E/P plockade bort testades även en 
ytterligare kombination. Modellen bestod av E/P justerat med observationen 25 (se 
Appendix 3) och ROA plockades bort, allt annat lika. Detta visade att signifikansen 
försämrades något för alla nyckeltal i jämförelse med ovan, det vill säga MKBK, 
skuldsättning och justerat E/P. E/P förändrades från 0,07 till 0,18. MKBK förändrades 
från 0,19 till 0,32. Det visade sig även att skuldsättningen förändrades från 0,16 till 0,27. 
Detta är en relativt stor förändring från tidigare analyser. 
 
Sammanfattningsvis visade analysen att vårt resultat är känsligt för justeringar i 
nyckeltalen ROE, ROA och E/P. Då E/P plockades bort ur modellerna blev signifikansen 
för ROE och ROA markant försämrad.  Vid en justering av extrema värden hos ROA och 
ROE blev även signifikansen märkbart försämrad för dessa nyckeltal.  
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Inledningsvis redogörs för studiens problem samt syfte. Därefter redogörs för de 
slutsatser som framkommit utifrån studiens resultat. 

6. SLUTSATSER 
Problemformuleringen vi inledningsvis formulerat lyder. Går det att urskilja utmärkande 
finansiella karaktärsdrag för ett förvärvat företag på OMX nordiska börs Stockholm 
under 2003-2008? 
 
Syftet med studien är att med hjälp av tre hypoteser empiriskt testa om det går att 
identifiera finansiella karaktärsdrag hos uppköpta företag noterade på OMX nordiska 
börs Stockholm.  
 
Tillvägagångssättet är att genom ett t-test och Wilcoxon test undersöka om skillnaden 
mellan nyckeltalen för uppköpta och icke uppköpta företag är signifikant. Vidare ska vi 
göra ett Mann-Whitney-U test för att signifikant kunna förkasta Ho = att uppköpta och 
icke uppköpta företag är identiska. Slutligen ska vi genom en logistisk regressionsanalys 
testa finansiella nyckeltal där nyckeltalen definieras som oberoende variabler och jämförs 
mot den beroende dummyvariabeln som antar värdet uppköpt; ja eller nej. 
Regressionsmodellen förutspår en uppköpskandidats sannolikhet att bli klassificerad som 
uppköpt i jämförelse med en kontrollgrupp utifrån dess nyckeltal.  
 
T-testet visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan finansiella 
karaktärsdrag hos uppköpta företag noterade på OMX nordiska börs Stockholm. Vi kan 
därmed dra slutsatsen att uppköpta och icke uppköpta företag har för lika nyckeltal för att 
skillnaden statistiskt ska kunna fastställas.  
 
Wilcoxon testet visar att skillnader mellan uppköpta och icke uppköpta företag inte är 
statistiskt signifikanta.  
 
MW testet visar att det inte statistsikt går att bevisa att målföretag och kontrollföretagen 
inte är identiska.  Även från detta test kan vi dra slutsatsen att medianerna för de olika 
nyckeltalen är för lika varandra mellan målföretagen och kontrollföretagen för att de ska 
kunna särskiljas statistiskt. 
 
Den ineffektiva ledningshypotesen får ej stöd i vår studie då ROE och ROA visar ett 
motsatt signifikant resultat utifrån hypotesen. Enligt vår studie ökar sannolikheten att 
klassificeras som uppköpt då lönsamheten ökar. Utifrån vår studie visar det signifikanta 
resultatet att vi kan konstatera att högre lönsamhet karaktäriserar uppköpta företag vid en 
signifikansnivå på 0,1. Sammanfattningsvis kan vi inte förklara att förvärvade företag blir 
uppköpta på grund av att de har en ineffektiv ledning under antagandet att ROE och ROA 
mäter ledningsineffektivitet. 
 
Undervärderingshypotesen får ett visst stöd i vår studie men då MKBK inte visar ett 
signifikant resultat kan vi inte statistiskt bevisa denna hypotes. Vi kan endast se 
indikationer om att ett lägre MKBK karaktäriserar uppköpta företag. P/E-talet visar dock 
ej stöd för sitt antagande. Detta för att E/P-talet antagit ett motsatt tecken. Vi kan dock 
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konstatera av det signifikanta resultatet i t-testet och regressionen visar att ett högre E/P-
tal karaktäriserar de företag som blivit uppköpta i vår studie. 
 
Den ineffektiva kapitalstrukturhypotesen får även den ett visst stöd men 
skuldsättningsgraden visar inte ett signifikant resultat. Vi kan bara se tendenser till att 
uppköpta företag karaktäriseras av en lägre skuldsättningsgrad. 
 
Det har visat sig svårt att identifiera karaktärsdrag för uppköpta företag då de enligt t-test, 
Wilcoxon testet och MW testet inte i stort visar på signifikanta skillnader mellan 
målföretag och kontrollföretag. Vidare får vi antingen inte stöd för hypoteserna genom ett 
motsatt tecken i resultatet eller så visar inte de olika nyckeltalen signifikant resultat. Det 
vi dock kan konstatera är att de nyckeltal som visar signifikanta skillnader är ROE, ROA 
och E/P-talet vilka visar att uppköpta företag i vår studie har en högre lönsamhet och ett 
lägre E/P-tal än de icke uppköpta företagen. Vår känslighetsanalys visar dock att 
resultatet är känsligt för justeringar av nyckeltalen. Det visar tendenser för att ROE, ROA 
och E/P är beroende av varandra. Även Palepu (1986) och Barnes (1999) har i sina 
slutsatser funnit att det enbart genom att studera finansiella nyckeltal är svårt att 
identifiera unika karaktärsdrag för uppköpta företag. 
 
Vi vill avslutningsvis besvara vår problemformulering och vårt syfte, svaret blir nej att vi 
utifrån de tre hypoteserna statistiskt inte kan identifiera karaktärsdrag men vi har trots 
detta funnit att det finns karaktärsdrag för uppköpta företag. 
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Detta kapitel diskuterar resultat samt slutsatser för att belysa viktiga aspekter 
som framkommit under studiens gång. 

7. DISKUSSION 
Det kan finnas flera anledningar till varför signifikanta skillnader vid t-testet, Wilcoxon 
testet och MW testet inte kunnat identifieras. Detta kan ha att göra med urvalet av 
undersökningsobjekten. Forskare från liknande studier har kommenterat att ett 
fullständigt slumpmässigt urval skulle innebära att inga skillnader skulle upptäckas. Detta 
eftersom antalet förvärvade företag är litet i den totala populationen av företag. Därför 
har vissa forskare tidigare valt att matcha köpta företag enligt storlek och/eller bransch. 
För att kunna jämföra vår studie med tidigare forskning har vi valt att göra en liknande 
variant. Vi valde att matcha både mot bransch och mot storlek och då resultatet visat att 
företagen på den svenska marknaden liknar varandra kan förklaringen ligga i själva 
matchningen. En annan förklaring till att företagen i vår studie liknar varandra kan vara 
att vi har få företag i varje bransch. Om det exempelvis har valts fyra företag i en bransch 
kan förklaringen till likheten vara att urvalet är för litet för att kunna urskilja statistiska 
skillnader. Detta har inte gått att komma runt eftersom vi har gjort en totalundersökning 
av de uppköpta företagen. Det finns en möjlighet att även de kontrollföretag som vi 
slumpmässigt matchat efter storlek och bransch kan vara ett intressant målföretag mätt 
utifrån dess finansiella karaktärsdrag. Ytterligare en anledning kan vara att den svenska 
marknaden är utsatt för global konkurrens. Detta kan leda till att företagen tvingas att 
effektivisera verksamheten och att deras finansiella karaktärsdrag då liknar varandra. Det 
kan även finnas andra orsaker till varför företag förvärvas än dess finansiella 
karaktäristika. Som vi har nämnt i tidigare teorikapitel finns det många olika förklaringar 
och incitament till varför företag förvärvas. Det är troligt att inte enbart de finansiella 
nyckeltalen är avgörande för att förklara ett förvärv.  
 
Vi tycker att klassificeringen i den logistiska regressionsmodellen visade ett intressant 
resultat. Denna visade en ökning på de rätt klassificerade företagen med fem procent när 
ROE byttes ut mot ROA. Vi funderar därför på om ROA på ett bättre sätt mäter 
lönsamheten än ROE för att klassificera uppköpta företag. Vi har funderat på varför inte 
fler av de tidigare forskningsstudierna har testat ROA.  
 
Vår studies resultat visar inte stöd för hypotesen om ledningsineffektivitet. Den statistiska 
modellen bevisar dock att det finns en skillnad mellan målföretag och kontrollföretag 
som är statistiskt signifikant. De studier från tidigare forskning inom området har inte 
heller visat ett entydigt resultat vad gäller lönsamheten mätt som ROE. Detta indikerar att 
det verkar vara statistiskt svårt att mäta om just lönsamheten är ett viktigt karaktärsdrag 
hos ett förvärvat företag. De underliggande teorier som hypotesen baseras på får inget 
stöd från vår undersökning. Företagen som vi observerar i verkligheten verkar inte 
stämma överens med vad teorin förespråkar. Det kan dock finnas logiska förklaringar till 
varför vi fått det resultat vi har fått. En tänkbar förklaring är att förvärvet har initierats av 
säljaren, det vill säga det uppköpta företaget. Säljaren kan då vara intresserad av att få ett 
högt pris på företaget. Det kan därför vara så att erbjudandet uppstår först när säljaren 
tycker att företaget är tillräckligt lönsamt för att få en rimlig ersättning för det. En annan 
anledning kan vara att ledning i det förvärvande företag vill öka sina marknadsandelar av 
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egoistiska skäl. Det är troligt att ledningen får en större ersättning om företaget blir större. 
Eventuellt kan företaget ha köpts upp för att minska konkurrensen samt för att få ta del av 
monopolvinster. Det finns fler potentiella förklaringar till varför låg lönsamhet inte är ett 
viktigt karaktärsdrag. Av dessa skäl kanske inte lönsamheten i det förvärvade företaget 
ses som en viktig aspekt att ta hänsyn till i beslutet om förvärv. Vi kan även tänka oss att 
det är storägare som har förvärvat hela företaget. Det finns teorier som utgår från att 
insiders har mer information än andra investerare. De kan därför se potentiella framtida 
vinster som inte övriga investerare kan bedöma. Ägare med mer information anser att 
företaget är undervärderad i förhållande till företagets potential. De kan då vara beredda 
att betala ett högre pris än marknaden eftersom de tror att värdet på företaget kommer 
stiga efter att en synergi uppstått. Vid datainsamlingen har vi även uppmärksammat att 
några företag har köpts upp av insiders eller storägare. En förklaring till varför vår studie 
visar att lönsamma företag blir uppköpta kan vara att det bör innebära lägre finansiella 
risker, exempelvis kanske företaget åtminstone inte kommer att gå i konkurs.  
 
Vår studies resultat av undervärderingshypotesen bevisar att företag förvärvade på den 
svenska marknaden (OMX) inte går att statistiskt särskilja från kontrollföretagen 
eftersom resultatet saknar signifikans. Då samtliga av de statistiska metoderna indikerar 
att MKBK är lägre för uppköpta företag tror vi att den underliggande teorin kan indikera 
att ett lågt MKBK är ett troligt karaktärsdrag för förvärvade företag. Enligt 
populärvetenskap brukar ett lågt MKBK tolkas i jämförelse med bransch. Under 
förutsättningen att vårt urval inte är missvisande kan det då tolkas som att uppköpta 
företag är undervärderade i relation till de som inte blivit förvärvade. Enligt 
populärvetenskapen bör nyckeltalet tolkas med försiktighet eftersom det dels är 
industrirelativt dels kan indikera att det är något allvarligt fel i företaget. Vi tror att en 
rimlig förklaring till varför det är attraktivt att förvärva företag med ett lågt MKBK kan 
vara att det råder asymmetrisk information. Det vill säga någon tror sig kunna 
effektivisera företaget, alternativt ser någon annan potentiell synergi vilket motiverar ett 
förvärv. 
 
Den ineffektiva kapitalhypotesen fick stöd av vår studies resultat och visade signifikans 
vid 0,2. Det är inte en hög signifikans men vi tycker ändå att utifrån storleken på urvalet 
att det ändå visar tendenser. Detta resultat kan indikera att det köpande företaget inte är 
villiga att bli ”mer” skuldsatta och få högre räntekostnader. En ytterligare förklaring kan 
vara att de inte vill öka sin finansiella risk då det kan bli svårigheter att få ytterligare lån 
om det skulle behövas.  
 
Vårt resultat för E/P visar det mest signifikanta resultatet av våra nyckeltal. Nyckeltalet är 
signifikant vid ett 95 procentigt konfidensintervall. Vi har dock inte fått ett resultat i 
enlighet med hypotesen. I vår studie är de uppköpta företagen högre värderade än de icke 
uppköpta företagen. Detta visar dock inte att företag som är högre värderade är attraktiva 
uppköpskandidater då vi inte fått stöd i teorierna.  Vi tycker resultatet att uppköpta 
företag är högre värderade är ologiskt eftersom det kan resultera i en förlustaffär att köpa 
upp för högt värderade företag. En logisk förklaring till vår studies resultat är att många 
företag under 2003-2004 gick med förlust. Detta är hänförligt till den lågkonjunktur som 
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rådde under denna period. En möjlig förklaring till förvärven skulle kunna vara att de fick 
tvångsförsäljas på grund av dålig lönsamhet. 
 
En aspekt med att justera för storlek kan vara att alla företag, både kontrollföretag och 
målföretag, blir för lika varandra för att det ska gå att urskilja skillnader. Vi tycker det är 
logiskt att matcha storleken på företagen. Detta för att vi tror att det är relativt ovanligt att 
ett företag som vill förvärva ett annat företag väljer mellan företag som skiljer sig mycket 
i storlek.   
 
Vi tror att finansiella nyckeltal är relevanta för att kunna fastställa ett målföretag. Frågan 
är vilka finansiella nyckeltal som bäst förklarar varför ett företag blir förvärvat? Denna 
studie testar några nyckeltal för att undersöka om dessa kan förklara uppköpta företags 
karaktäristiska. Vi har förstått utifrån vårt resultat att detta inte är helt enkelt då de 
finansiella nyckeltalen bara visar en liten del av viktiga aspekter vid ett förvärv. Det 
skulle kunna varit intressant att testa finansiella nyckeltal i kombination med kvalitativa 
aspekter för att få en mer övergripande bild. Förvärv sker av olika anledningar under 
olika konjunkturer och då känns det naturligt att även de kvalitativa egenskaperna kan 
variera över tiden. Vi ställer oss lite frågande till om det bland djungeln av nyckeltal med 
säkerhet går att fastställa vilka som är de viktigaste finansiella karaktärsdragen. Vi har 
under studiens gång kommit till insikt att det är många faktorer som inverkar vid ett 
företagsförvärv.   

7.1 Förslag till framtida forskning  
Under studiens gång har idéer uppkommit om intressanta undersökningsområden som 
inte fått plats i denna studie. En redogörelse kommer här göras för ett förslag om det är 
någon som är intresserad av att vidareutveckla vår studie.  
 
En idé som engagerat oss är att studera hela förvärvsprocessen från köparens sida. Detta 
vore mest intressant på onoterade företag eftersom de är fler till antalet och det finns 
mindre forskning. Genom att fråga det köpande företaget vad de är ute efter och därefter 
skanna marknaden på potentiella uppköpskandidater matchade efter behov hos det 
köpande företaget. Då skulle det kanske vara lättare att hitta ett sätt att mäta attraktiva 
karaktärsdrag då de hämtas från faktiska behov. Nästa steg blir att skanna den 
marknadens finansiella nyckeltal för att på så sätt kunna identifiera fler attraktiva 
målföretag.   
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Detta kapitel redogör för studiens trovärdighet genom att diskutera reliabilitet, 
validitet samt replikerbarhet.  

8. SANNINGSKRITERIER 
Enligt Bryman & Bell (2005) finns det tre kriterier som anses vara viktiga vid 
bedömandet av en vetenskaplig studie. Dessa benämns validitet, reliabilitet och 
replikerbarhet. Validitet förklarar om resultatet och slutsatserna i studien hänger ihop och 
detta kan delas in i flera kriterier. De delar som är relevant för vår studie är teoretisk 
validitet som beskriver om ett mått eller begrepp speglar det som avses speglas. Ett annat 
kriterium är intern validitet och det förklarar orsak-verkan samband, alltså om vi påstår 
att x påverkas av y kan det säkerställas att x verkligen förklarar variationen i y? Extern 
validitet förklarar om resultaten från vår studie går att generalisera utanför det specifika 
undersökningsområdet. För att uppnå extern validitet är det viktigt att ha ett representativt 
urval. Reliabilitet innebär att studiens resultat skulle bli det samma om den gjordes en 
gång till, det vill säga att resultatet inte påverkats av slumpmässiga företeelser. 
Replikation betyder att reproducera eller upprepa en undersökning. För att det ska vara 
möjligt för andra att upprepa studien krävs en utförlig förklaring för hur studien har 
utförts. (Bryman & Bell 2005, s.48-49) Nedan redogörs för hur dessa kriterier har 
uppfyllts i vår studie. Summan av dessa tre kan beskrivas som studiens trovärdighet.  

8.1 Validitet 
Det är alltid lite osäkert att veta exakt vilka nyckeltal som bäst förklarar av våra 
hypoteser eftersom de är approximationer. Vi tror att trovärdigheten ökar då nästan 
samtliga forskare har använt sig av de nyckeltal vi valt att inkludera i vår studie. Dessa 
förklaringsvariabler, det vill säga lönsamhet, skuldsättning, MKBK samt P/E är 
accepterade mått på ett företags prestation. Däremot finns det flera olika sätt att räkna ut 
dessa mått på prestation. För att höja trovärdigheten har vi själva beräknat nyckeltal så att 
vi säkert ska veta vad vi mäter och att de därför kan jämföras med varandra. Vi har även 
försökt att utveckla måttet på lönsamhet för att vi tycker att det traditionella måttet som 
forskare använder sig av inte speglar lönsamhet på det sätt som vi vill mäta det. Som vi 
tidigare nämnt har vissa tidigare studier valt nyckeltal enligt statistisk signifikans och inte 
efter vad de mäter. Vi anser oss ha försökt att uppfylla kravet på validitet genom att 
använda liknade nyckeltal som tidigare forskare har använt. Dessa kan anses vara 
experter inom detta område.  
 
Vi finner svårt att avgöra om våra nyckeltal som mäter ledningsineffektivitet, 
undervärdering och kapitalstruktur. Detta för att de är just approximationer och att de inte 
visade signifikans eller antog fel tecken. Detta kan innebära att nyckeltalen inte på bästa 
sätt mäter hypoteserna.  
 
Vi anser att det urval av företag vi gjort är ett representativt urval eftersom vi nästan gjort 
en total undersökning av förvärvade företag under åren 2003- 2008. Detta enligt de 
urvalskriterier vi har haft. Faktumet att vi har matchat kontrollföretagen gör att vi inte har 
ett slumpmässigt urval. En anledning till det är att det finns begränsat med börsnoterade 
företag under samma period, med samma storlek samt inom samma bransch. Eftersom vi 
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inte har fått starka resultat vet vi inte med säkerhet om resultatet kan generaliseras till ett 
annat område. Trots att totalundersökning gjorts är antalet företag som undersökts relativt 
litet och detta gör det mer osäkert om resultatet går att generalisera.  

8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på hur pålitliga våra mätningar är i studien. Reliabilitet kan delas 
upp i tre delar som beskriver överensstämmelsen mellan det vi vill mäta och ett begrepp. 
Det första är stabilitet som mäter om måttet är stabilt över tid. Det andra är intern 
reliabilitet som beskriver om förklaringen av våra nyckeltal stämmer mellan de olika 
undersökningsobjekten. Det sista är interbedömarreliabilitet vilket beskriver om det går 
att göra subjektiva bedömningar vid översättningen av en variabel till olika kategorier.   
(Bryman & Bell 2005, s.93-94)  
 
Nyckeltal i sig är föränderliga då sättet att mäta dessa samt regelverk kan ändras över 
tiden. Vi tycker att vi har en intern reliabilitet genom att vi har beräknat nyckeltalen 
själva och att de därmed går att jämföra med varandra. Det vill säga vi anser att 
tillförlitligheten för beräkning och jämförelsen mellan talen är hög. 
Interbedömarreliabiliteten anser vi inte vara ett problem i vår studie då vi inte kan tolka 
nyckeltalen subjektivt. Detta eftersom valet av nyckeltal utgår från tidigare forskning och 
utfallet tolkas enligt statistisk metod.  

8.3 Replikerbarhet 
Vår studie är en studie som delvis replikerar Palepus (1986) studie. Detta ökar 
trovärdigheten då vi därmed kan jämföra vår studie med andras studier.  För att framtida 
forskare ska kunna replikera vår studie har vi på ett noggrant sätt redogjort för hur vår 
studie har genomförts.  
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Appendix 1; Organisationsnummer 
 
 
Företag Org.nummer 

Allgon 556088-4966 

Biacore International 556534-5211 

Biora 556289-8998 

Bostads AB Drott 556050-2113 

Capio 556518-9692 

Celtica, Fastighetsab 556350-9727 

Diffchamb (BioControl) 556314-3303 

Epsilon 556421-6884 

Finnveden 556224-0894 

Frango 556153-4347 

Gambro  556041-8005 

Graninge 556537-0912 

I.A.R systems 556230-7107 

JC 556468-8991 

LGP Allgon Holding 556346-2620 

Mandamus Fastigheter 556549-6360 

Mogul 556300-0073 

Pandox 556030-7885 

Pergo 556563-2600 

Protect Data 556315-8541 

Resco 556220-8511 

Riddarhyttan Resources 556534-7639 

RKS 556279-4262 

SAPA 556001-6122 

Sardus 556131-6711 

Senea 556436-4890 

Svenska Orient Linien 556101-6840 

Tornet, Fastighets 556256-1208 

Trio 556439-0341 

TurnIT 556116-4384 
 



BILAGOR 

 

Appendix 2; Korrelationsmatris 
 
    ROA ROE Logstorlek MKBK Skuldsättning EP 
ROA Pearson 

Correlation 
1 ,900(**) ,375(**) ,140 ,122 ,418(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 ,001 ,210 ,276 ,000 
  N 82 82 82 82 82 82 
ROE Pearson 

Correlation 
,900(**) 1 ,435(**) ,012 ,134 ,509(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,915 ,229 ,000 
  N 82 82 82 82 82 82 
Logstorlek Pearson 

Correlation 
,375(**) ,435(**) 1 -,153 ,176 ,257(*) 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,000   ,169 ,114 ,020 
  N 82 82 82 82 82 82 
MKBK Pearson 

Correlation 
,140 ,012 -,153 1 -,059 ,176 

  Sig. (2-tailed) ,210 ,915 ,169   ,596 ,115 
  N 82 82 82 82 82 82 
Skuldsättni
ng 

Pearson 
Correlation 

,122 ,134 ,176 -,059 1 ,040 

  Sig. (2-tailed) ,276 ,229 ,114 ,596   ,721 
  N 82 82 82 82 82 82 
EP Pearson 

Correlation 
,418(**) ,509(**) ,257(*) ,176 ,040 1 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,020 ,115 ,721   
  N 82 82 82 82 82 82 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 



BILAGOR 

 

 
Appendix 3; Boxplottar för extrema värden 
 
    ROA      ROE 

ROA

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

14

25

70

42

50

13

33

1571

51

ROE

1

0

-1

-2

-3

77

42

14

51 57
40

152570

 
   Logstorlek     MKBK 

Logstorlek

26

24

22

20

18

16

MKBK

12

10

8

6

4

2

0

14

57

42

 

   Skuldsättningsgrad    E/P 

Skuldsättning

8

6

4

2

0

81

8

61

23

5273

40 82

54 35

EP

1

0

-1

-2

-3

-4

50

42
833

37

6

40

25

13

712 68
70
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Appendix 4; Normalfördelning för nyckeltalen 
 
 
Descriptive Statistics           
  N Skewness   Kurtosis   
  Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
ROA 82 -1,142 0,266 13,551 0,526 
ROE 82 -1,916 0,266 6,287 0,526 
Logstorlek 82 0,334 0,266 -0,404 0,526 
MKBK 82 2,167 0,266 6,338 0,526 
Skuldsättning 82 3,137 0,266 13,316 0,526 
E/P 82 -4,766 0,266 27,357 0,526 
N 82         

 

 
Descriptive Statistics           
  N Skewness   Kurtosis   
  Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
ROA 82 -1,142 0,266 13,551 0,526 
ROE 82 -1,916 0,266 6,287 0,526 
MKBK 82 2,167 0,266 6,338 0,526 
Skuldsättning 82 3,137 0,266 13,316 0,526 
E/P 82 -4,766 0,266 27,357 0,526 
Storlek 82 5,624 0,266 37,189 0,526 
N  82         

 


