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I 

 

SAMMANFATTNING 

Företagsförvärv har sedan länge varit ett sätt för företag att få tillgång till tillväxt utan att 

behöva växa organiskt. Företagsförvärv har längre varit ett ämne som forskare har studerat 

och då framförallt belyst huruvida företagsförvärv är något som ska bedrivas eller inte 

bedrivas och om de skapar synergieffekter eller inte. Dock har inte forskningen inom 

området tidigare riktat speciellt mycket fokus på människorna som är involverade i 

företagsförvärv. Vi har i denna studie försökt att belysa denna aspekt. Detta genom att 

studera den sociala tillitens påverkan på synergieffekter vid ett företagsförvärv.  

Syfte med denna studie har varit att undersöka om det finns något samband mellan 

synergieffekterna vid företagsförvärv och den sociala tilliten på kort respektive lång sikt, 

samt vilken inverkan landets utvecklingsnivå har för utfallet. Studien har genomförts på 21 

länder och på en mängd olika företagsförvärv inom varje land som har genomförts mellan 

åren 2004-2008 och där ägarandelen efter förvärvet har varit hundraprocentiga   

För att besvara denna studies problem så har en kvantitativ metod används. Genom 

regressionsanalyser har de teorier som studiens grundar sig på testats i empirin. Detta 

utifrån ett deduktivt angreppsätt.  

Resultatet från denna studie visar att det finns tendenser till att den sociala tilliten påverkar 

synergieffekterna vid företagsförvärv. Dock efter att regressionsmodellen har modulerats. 

Det visar sig även att störst påverkan har den sociala tilliten på kort sikt i länder med den 

högsta graden av utvecklingsnivå. 

  



II 

 

FÖRORD 

Ett stort tack ska framföras till vår handledare Jörgen Hellström som har stöd under hela 

uppsatsens period.  

Vi vill även passa på att tacka Umeå universitetsbibliotek för tillgången till Datastream 

samt upprättandet av studiesalen Learning space. Era resurser har varit en nödvändighet för 

att kunna ha genomfört denna uppsats. 

Dessutom ska Johan Knopf på Bureau van Dijk ha ett stort tack för att han har låtit oss 

använda Bureau van Dijks databas Zephyr. Utan denna hade denna studie aldrig kunnat 

genomföras.  
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande kapitel kommer bakgrundsinformation om forskningsområdet att 

presenteras. Tanken är att ge läsaren en förståelse för varför vi valt detta problem som 

fokus i denna uppsats. Vidare kommer även studiens frågeställning att presenteras i 

kapitlet samt de avgränsningar som har behövts för att genomföra studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

“Skuldkrisen i Europa gör att intresset för företagsförvärv inom valutaunionen ökar 

samtidigt som den driver på investeringar i tillväxtländer. Det framgår av en ny 

undersökning som Accenture genomfört.” (Axelsson, 2012) 

Skuldkrisen har sköljt över Europa och ekonomin är i gungning. Trots detta börjar 

företagen visa på ett ökat intresse för företagsförvärv där över hälften av alla europeiska 

bolag aktivt letar efter möjligheten till att växa och flytta fram sina marknadspositioner. 

Lika så har Kinesiska företag uppvaktat företag i eurozonen för potentiella förvärv. 

Anledningen till deras köplust är en ökad exponering mot Europa där framförallt priserna 

på företagen anses låga (Axelsson, 2012). 

I en studie publicerad av Kummer & Steger (2007) sker företagsförvärv i vågor. Detta har 

även kompletterats och dementerats med ytterligare statistisk data som Golbe & White 

(1993) har sammanställt. I litteraturen brukar företagsförvärv definieras som att ett företag 

köper upp ett annat eller sammanfogning av två företag.  Tanken med ett företagsförvärv är 

att värdet av de två företagen värderat tillsammans ska vara högre än värdet av de två 

företagen värderat individuellt (Brealey et al., 2011, s. 792). Anledningen till att många 

företag vill bedriva förvärvsverksamhet är för att få tillgång till tillväxt. Om de köper upp 

företag så kan de öka sina marknadsandelar och därmed växa (Gaughan, 2011, s. 125). 

Överskådligt kan förvärv delas in i tre huvudkategorier, horisontell-, vertikalt och 

konglomeratförvärv. Horisontella förvärv innefattar stordriftsfördelar inom olika områden 

från exempelvis delade centrala tjänster som support, finansiell kontroll, redovisning, 

forskning och utveckling och ledning. Den andra kategorin av förvärv, vertikal, innefattar 

förvärv av företag för att expandera produktionskedjan. Det kan exempelvis innebära att ett 

företagsförvärv genomförs för att utveckla eller förbättra en befintlig produkt. Ett annat 

exempel kan vara att företagsförvärvet är ett köp av en befintlig konkurrent eller 

underleverantör för att komplettera eller integrera med ursprungsbolagets produkter. Den 

sista kategorins som beskrivs är konglomerat förvärv, vilket innebär en expansion in på nya 

produktmarknader. Det kan exempelvis vara ett förvärv av en marknadsaktör inom en helt 

annan bransch än vad förvärvsföretaget opererar i (Brealey et al., 2011, s. 792-795). 

I den företagsekonomiska värden har människor tilltagit ordet synergi för att praktiskt och 

teoretiskt kunna förklara de ekonomiska effekterna som uppstår vid ett förvärv eller fusion. 
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Denna förklaring ligger i att ordet synergi härstammar långt tillbaka i tiden från grekiskans 

“synergos” vilket betyder kortfattat “att arbeta tillsammans” (Holtström, 2008, s. 5).  Med 

ett företagsförvärv vill man att synergieffekter ska uppstå. Dessa kommer bland annat från 

stordriftsfördelar, där kostnader kan sänkas genom integrering av administrationsenheter. 

Även användning av gemensam teknologi för de sammanslagna företagen kan vara en 

synergieffekt. På detta sätt kan företaget reducera antalet anställda (Brealey et al., 2010, s. 

792).  Oavsett vilket motiv som ledningen än har handlar företagsförvärv om att på något 

sätt vidga och utöka sina resurser (Öberg, 2004; Kummer & Steger, 2007; Trautwein, 

1990). Det kortsiktiga målet med förvärvet är att skapa en ökad omsättning och att flytta 

fram sina marknadspositioner. Det långsiktiga målet är att generera ett mervärde för 

aktieägarna i form av ett högre värde på företaget (Orrbeck, 2006, s. 24). 

En av de viktigaste faktorerna för att ett förvärv ska bli lyckat är att strategin bakom 

förvärvet är väl genomarbetat och väl anpassat för företagets struktur. Normalt för att 

lyckas med ett förvärv krävs det att förvärvet följer köparens långsiktiga och linjära strategi 

som uppdateras och utvecklas regelbundet. Det är därför extra viktigt att styrelse, VD och 

ledningsgruppen inom ett företag värdesätter och delar samma syn över den framtida 

strategin (Orrbeck, 2006, s. 24). I takt med att företag eller organisationer växer kan det 

uppstå olika former av informationsasymmetrier, där personalen antingen ofrivilligt eller 

frivilligt inte delar med sig av information betydande för ledningen. Detta för att maximera 

vinsten för den egna individen. Kortfattat så är det agenten (uppgiftstagaren) som agerar 

utefter egen vinning och inte för företagets bästa vilket leder till en ökad kostnad (Eilifsen 

et al., 2010, s. 6-7). Agenten samt ledningens olika eftersträvan och utnyttjningen av just 

sin informationsasymmetri skadar trovärdigheten av den information som utbyts inom 

företaget. Detta påverkar i sin tur tilliten mellan parterna inom företaget (Jensen & 

Meckling, 1976). Det kan således vara viktigt att individerna inblandade i förvärvet har 

tillit till varandra. 

Morrone & Ranuzzi (2009) definierar tilliten som de reflektioner individen har om andra 

människors trovärdighet. Tron eller tillit mellan medmänniskor beskrivs som essentiell för 

att upprätthålla hur väl regler som samhället satt upp efterföljs. En ökad tillit mellan 

medmänniskor ökar förtroendet för de regler som är uppsatta av samhället. Människan 

eftersträvar då att efterfölja dessa på ett bättre och ett mer lämpligt sätt, vilket leder till att 

samhället upprätthålls och fungerar. Det är här ursprunget till begreppet social tillit har 

skapat. Begreppet försöker definiera och fånga upp subjektiva begrepp som integritet, 

tillförlitlighet samt tron på ärlighet mellan människor. Den sociala tilliten har tidigare visat 

sig variera mellan länder. Huruvida social tillit har utvecklats och uppstår till en högre nivå 

i vissa länder har länge förbryllat samt skapat ett stort intresse hos många forskare (Clark et 

al., 2007). 

Tidigare forskning rörande tillit och dess påverkan på tillväxt har till största del fokuserats 

på det rådande makroklimatet. Främst har länders BNP studerats. Resultaten har dock varit 

blandade inom detta område. Putnam (1995) har funnit data som indikerar att social tillit 

har ökat människors förmåga att utbyta ekonomiska varor och tjänster. Vidare visar de att 

hög tillit sannerligen minskar konkurrensen mellan människor och borde därför samarbeta 

bättre för att lösa kollektiva problem. 
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Det har även visats att en högre tillit smörjer och förbättrar det ekonomiska systemet. Ökad 

tillit leder till en ökning av försäljning och utbyte av produkter/tjänster mellan individer. 

Detta har bevisats ha en direkt inverkan på transaktionskostnaderna. Vilket innebär att en 

högre tillit minskar transaktionskostnaderna då människorna inte behöver göra lika 

grundliga undersökningar av säljaren respektive köparen. De har helt enkelt en högre tillit 

och tror därmed att personen är ärlig och agerar utifrån de rådande regler och lagar (Arrow, 

1972). 

1.2 Problemdiskussion 

En av de största anledningarna till att företag bedriver förvärv är att de vill nå högre 

tillväxttakt. När företaget kämpar med en låg organisk tillväxt kan istället förvärv, vara en 

lösning till en högre ekonomisk tillväxt. Därmed kan företaget flytta fram sina 

marknadspositioner. Detta är vanligt förekommande bland företag som inte arbetar i 

snabbväxande industrier, exempelvis läkemedelsbranschen (Gaughan, 2011, s. 125-126). 

Det finns sedan tidigare mycket forskning inom området företagsförvärv. De flesta studier 

försöker att utvärdera om företagsförvärv är lyckade utifrån ett aktieägarperspektiv. Det 

finns dock en del studier som valt att flytta fokus från aktieägarnas perspektiv och istället 

fokusera på andra delar av företagsförvärvet. Gadiesh & Ormiston (2002) har valt att 

studera varför företagsförvärv blir misslyckade. De kommer fram till att det finns en rad 

olika anledningar till detta. Exempel på anledningar är dålig strategi, för stor köpeskilling 

och för stora företagskulturella skillnader. En annan aspekt till varför ett förvärv inte lyckas 

kan vara att personalavdelningen inte varit inkopplad i processen kring företagsförvärvet. 

Det har tidigare framkommit att HR-avdelningen har fått lite uppmärksamhet eller blivit 

helt bort prioriterade. (Antila, 2006). 

Det har inte tidigare studerats hur sambandet ser ut mellan tillit och företagsförvärv. Då en 

ökad tillit mellan människor ökar förutsättningarna för samarbete, t.ex. mellan individer 

från två olika företagskulturer, är en rimlig hypotes att högre tillit kan leda till mer 

framgångsrika företagssammanslagningar. Visst stöd för detta resonemang ges bland annat 

av Berggren et al. (2008) som studerat hur tillit påverkar den ekonomiska tillväxten. Denna 

studie är gjord på huruvida ett lands ekonomiska tillväxt är kopplad till tilliten. Resultatet 

visar att det finns ett samband mellan tillit och ekonomisk tillväxt. Eftersom att tillväxten är 

en av de viktigaste anledningarna till företagsförvärv, enligt (Gaughan, 2011, s. 125-126), 

kan en liknande koppling mellan ekonomisk tillväxt i företagen och den sociala tilliten 

antas. 

Det främsta sättet att uppnå ekonomisk tillväxt är genom de synergieffekter som kan uppstå 

när två företag blir ett (Gaughan, 2011, s. 132-133). Därmed borde man kunna mäta 

huruvida det finns ekonomisk tillväxt i ett företag genom att se om de synergieffekterna 

som ska uppstå verkligen gör det. För att försöka fånga in synergieffekterna och hur de har 

utvecklas sedan förvärvet genomfördes har studiens utgångspunkt varit att studera det 

individuella företagets avkastning på totala kapitalet. Detta nyckeltal avser att mäta 

huruvida ett företags investeringsstrategi har utfallit oavsett hur investeringen har 

finansierats (Nilsson et al, 2002, s. 141-142). Anledning till att vi valde detta mått är för att 

det avspeglar hela företagets kapitalstruktur. Nyckeltalet fångar dels in vinsterna samt 
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kapitalstrukturen och framförallt tordes detta nyckeltal fånga in en övergripande del av 

synergierna vid ett företagsförvärv. 

Många tidigare studier har studerat aktiekursen utveckling. Detta kommer inte att testas i 

denna uppsats utan fokus kommer ligga på måttet avkastning på totalt kapital. Vi har valt 

att fokusera enbart på företaget och dess räkenskaper och inga externa intressenters 

intressen så som aktiekurs och utstående lån.  

Det har inte tidigare genomförts någon studie på om det finns något samband mellan tillit 

och synergieffekter vid företagsförvärv. Detta gör att en studie likt denna är ytterst 

intressant. Dels för att kunna bryta ny mark inom det valda forskningsområdet och dels för 

att företag som bedriver förvärv får en ytterligare parameter att ha i åtanke. 

1.3 Problemformulering 

Denna problemdiskussion och syfte har lett oss fram till en frågeställning som lyder: 

Hur ser sambandet ut mellan synergieffekter vid ett företagsförvärv och individers tillit på 

kort respektive lång sikt, samt vilken inverkan landets utvecklingsnivå har för utfallet? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan synergieffekter vid ett 

företagsförvärv och den sociala tilliten mellan individer. Studien kommer att fokusera på att 

öka förståelsen om vilka faktorer som påverkar synergieffekter vid förvärv. En annan avsikt 

med denna studie är att undersöka huruvida det föreligger någon skillnad på företagsförvärv 

mellan olika länder med olika nivåer av social tillit och huruvida det utvecklas på kort 

respektive lång sikt. Dessutom studeras sambandet efter att landets utvecklingsnivå har 

tagits i åtanke.   

1.5 Avgränsningar 

För att möjliggöra genomförandet av denna uppsats har avgränsningar gjorts. En av dessa 

är att avgränsa oss till de 100 största förvärven inom respektive land sett till värdet på 

förvärvet.  Ingen hänsyn har tagits till de olika förvärvtyperna konglomerat, vertikalt eller 

horisontellt. De länder som har valts att undersökas är inhämtade från OECD:s databas. På 

grund av tidsbrist och svårigheter med att hitta data har 21 av dessa länder plockats ut. 

Målet med urvalet var att få med så många länder som möjligt inom ramarna för den 

tidsbegränsning som har funnits för denna uppsats. Vidare har avgränsningar gjorts så att 

där köparen har förvärvat hundra procent av målföretaget inom samma land. Detta eftersom 

att tilliten är uppmätt mellan individer i respektive land. Tidsperioden för företagsförvärven 

är från och med januari 2004 till december 2008. Anledning till att slutdatum för 

tidsspannet är 2008 är för att kunna mäta synergieffekterna efter ett förvärv är genomförts. 

Avgränsningarna ter sig till tids och kostnadsbesparingar, då denna uppsats har skrivits på 

begränsad tid och begränsade resurser. 
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1.6 Definition av förvärvs- och fusionsbegreppet 

Såväl i Sverige som i resten av världen används ordet M & A (Merger and acquisitions) 

flitigt. En direktöversättning blir helt enkelt fusioner och förvärv. Där fusioner inkluderar 

händelser där två eller flera företag slås samman till ett gemensamt.  Acquisition eller 

förvärv syftar till att ett företag köper ett annat (NE, 2013). Begreppen används flitigt i den 

företagsekonomiska litteraturen och tycks sakna en klar och konsekvent användning. Denna 

studie har fokuserat på förvärvaren i förvärvskontexten. Detta har att göra med de 

begränsningar som funnits kring access till data. 
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2. TEORETISK METOD 

 

Följande kapitel kommer att beskriva vilka metoder som vi har använt under denna 

uppsats. Här presenteras vilken ingångvinkel som problemet har studerats från samt vilken 

kunskaps- och verklighetssyn som studien har grundat sig i. I ett senare kapitel kommer den 

praktiska metoden att presenteras. Därmed kommer läsaren, i detta kapitel, inte få någon 

information om hur denna studie rent praktiskt har genomförts. Här kommer även vissa 

problem som uppstått under arbetets gång att presenteras.    

   

2.1 Ämnesval 

Ämnet finansiering var ett givet val för oss, då båda uppsatsskribenterna har ett starkt 

intresse för aktier, företag och värdering. Båda har suttit på ledande positioner inom det 

rikstäckande ungdomsförbundet Unga Aktiesparare och har på så sätt vidgat kunskapsnivån 

utöver de kurser som har lästs inom redovisning och finansiering på handelshögskolan i 

Umeå. 

Intresset för ämnesområdet företagsförvärv har väcks under studier på D-nivå på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Ingångssättet till ämnet har varit olika då olika 

studier har bedrivits på D-nivå. Var av en av oss har valt att fördjupa sig inom finansiering 

och den andre inom revision på D-nivå. Bägge inriktningarna har dock behandlat ämnet 

företagsförvärv på ett kompletterande sätt. 

2.2 Förförståelse 

Det finns två typer av förförståelse. Dels den allmänna och även den diagnostiska. Dessa 

två skiljer sig åt genom att den allmänna förståelsen bygger på den förförståelsen som 

forskaren besitter innan studiens början. Med andra ord innebär det att detta är kunskap 

som forskaren har allmänt inom området innan den har börjat läsa på om det. Förstudier 

inom ämnesområdet skapar förförståelse och den brukar definieras som den diagnostiska 

förförståelsen (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182-183). 

Under fyra års studier har kunskap inlästs inom det företagsekonomiska ämnesområdet 

vilket har gett oss en bra allmän förförståelse inom området. Tillsammans med delvis 

djupare studier inom angränsade ämnen har även en bredare och djupare kunskap inom 

området skapats. Den grundläggande kunskapen inom företagsförvärv som krävts för 

genomförandet av denna uppsats har fåtts genom att båda har studerat företagsförvärv 

under kurser på D-nivå dock med lite olika inriktningar. Detta har gjort att våra kunskaper 

är kompletterande till varandra, då vi har läst fördjupningskurser på D-nivå inom 

finansiering respektive revision. Trots bra grundläggande kunskap krävdes en hel del 

förstudier inom området. Insamlingen av den kunskapen har gjorts genom att främst läsa 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Även nyhetsartiklar och företags årsredovisningar 

var nödvändiga att läsa för att öka kunskapen inom området. Insamlingen av kunskapen om 

företagsförvärv har gjorts för att kunna säkerställa uppsatsens kvalité. 
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Kunskapen om tillit var i stort sätt obefintlig innan uppsatsen start. Inom ämnesområdet 

fanns alltså ingen allmän förförståelse. Därför söktes det, likt ämnesområdet 

företagsförvärv, i facklitteratur och vetenskapliga artikel. Denna fördjupning inom 

ämnesområdet tillit har genomförts för att kunna säkerställa att även detta håller hög kvalité 

genom hela uppsatsen. Förutom fördjupad kunskap inom forskningsområdet tillit var det 

viktigt att skapa en förståelse för hur tilliten kan mätas. 

Våra tidigare kunskaper inom ämnet kan således ha inverka negativt på objektiviteten av 

uppsatsen rörande företagsförvärv. Dock fokuseras denna uppsats på hur synergierna 

påverkas av social tillit efter företagsförvärv. Detta är en kontext som för oss båda är helt 

okänd sedan tidigare. Vi antar således ha till största och betydande del en objektiv bild av 

området då kunskapen är relativt ny. 

2.3 Synsätt 

Alla människor har egna synsätt och perspektiv. En avgörande grund för en studies 

utformning är hur den uppfattar verkligheten. Det finns två sätt att se på verkligheten. Dels 

kan den ses på ur ett objektivt synsätt och dels ett ur ett socialt konstruktionistiskt synsätt 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 39). Om forskaren utgår från att synsättet är 

objektivt så anser denna att sociala företeelser är något som står utanför människans 

intellekt och kan endast observeras. Om det objektiva synsättet innehas anses vardagen 

existera utan beroende av aktörerna som verkar i den. Är synsättet socialt 

konstruktionistiskt så ses verkligheten på ett sådant sätt att människan ständigt utifrån nya 

erfarenheter får omvärdera sin verklighetsuppfattning. Människan är alltså med och skapar 

verkligheten och med andra ord existerar vardagen beroende av aktörerna (Bryman & Bell, 

2003, s. 33-34). Synsättet genom denna uppsats har varit objektivt. Detta beror på att 

studien kommer att genomföras på ett objektivt sätt och den verklighet som råder kring 

företagsförvärv endast har observerats och inte kommer att tolkas eller söka bakomliggande 

resonemang till hur ett fenomen uppstår.   

2.4 Kunskapssyn 

Vanligtvis delas kunskapssynen, den så kallade epistemologi in i två delar, dels den 

positivistiska, men också den hermeneutiska. Den positivistiska synvinkeln har sin grund i 

den naturvetenskapliga grundsynen vilket säger att riktig kunskap är den kunskap som kan 

bekräftas av något av sinnena. Om individen har en positivistisk kunskapssyn så är syftet 

att skapa hypoteser som sedan prövas och därmed bekräftas eller förkastas (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 62-63). Dessa hypotesprövningar är baserade på teori och hypoteserna 

undersöker om teorin kan bekräftas i verkligheten. Den undersökningsmetod som används 

vid positivistisk kunskapssyn är främst kvantitativ och det undersökta materialet bör 

betraktas objektivt (Bryman & Bell, 2003, s. 39-41). 

Den hermeneutistiska synvinkeln är en metod där forskaren vill tolka människors 

handlingar och där tonvikten ligger i att förstå resonemang från sociala aktörers synvinkel 

(Bryman & Bell, 2003, s. 589). Den här uppsatsen har inte genomförts med denna 

kunskapssyn av den anledningen att studiens syfte inte ämnar att vilja förstå människornas 

handlingar vid företagsförvärv utan istället analysera en specifik variabel och hur den kan 

påverka förvärvet. 
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Epistemologi handlar om vad som kan ses som acceptabel kunskap inom ett ämnesområde. 

Detta är den så kallad kunskapsteoretiska frågeställningen (Bryman & Bell, 2003, s. 27). 

Genomförandet av denna uppsats har varit ur en positivistisk syn på kunskapen. Denna 

kunskapssyn anses vara den som lämpar sig bäst för uppsatsen, detta i och med att en 

kvantitativ undersökningsmetod har använts för att söka svar på problemformuleringen. 

Studien har genomförts med en blandning av objektivistiskt synsätt och konstruktionistiskt 

synsätt. Vanligen så brukar det positivistiska kunskapssynen länkas samman med det 

objektiva synsättet (Bryman & Bell, 2003, s. 40). Den kunskapssyns som passar denna 

studie bäst är den positivistiska. Detta med tanke på att själva genomförandet av testerna på 

empirin kommer att genomföras genom att observera verkligheten och inte skapa den. Med 

den kvantitativa metoden kommer denna studie försöka att förenkla verkligheten för att 

kunna bekräfta eller förkasta de teorier som har presenterats. Detta har gjorts genom att 

genomföra tester på befintliga teorierna i uppsatsens kontext. 

2.5 Angreppsätt 

”Forskningsarbete skiljer sig åt på ett påtagligt sätt om man arbetar med empiri som 

utgångspunkt (ett induktivt angreppsätt) eller utifrån befintliga begrepp och teorier (ett 

deduktivt angreppsätt)” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 83). Ett deduktivt 

angreppssätt använts i denna studie. Detta eftersom att utgångspunkten för denna studie 

finns i teorier. Dock har problem uppstått vid insamlingen av teorierna vilket har lett till att 

de befintliga teorierna som modellen ska testa inte varit fullt applicerbara för syftet med 

denna studie. Detta har lösts genom att sammanställt de teorier som studien grundar sig på i 

en syntes som passar uppsatsens undersökta område i slutet av teorikapitlet. Anledningen 

till att studiens angreppsätt har varit deduktivt är för att teorierna kommer att testas med 

hjälp av datainsamling. Genom att använda ett deduktivt angreppssätt så utgår forskaren 

från teorin för att sedan härleda de befintliga teorierna ner till hypoteser. Genom 

datainsamling kan sedan teorierna bekräftas eller förkastas. Slutsatsen knyts sedan samman 

med de befintliga teorierna för att analysera de teorier som forskningen bygger på (Bryman 

& Bell, 2003, s. 23-25). Det induktiva angreppsättet passar bättre då få teorier redan finns 

inom området. Då kan istället forskaren börja i empirin för att sedan försöka att skapa nya 

teorier (Bryman & Bell, 2003, s. 40). 

Som motiverat ovan så väljs det induktiva angreppssättet bort till förmån för det deduktiva. 

Detta i och med att teorierna ska testas i empirin.  

2.6 Forskningsstrategi 

Vår studie kommer att följa en kvantitativ forskningsstrategi. En kvantitativ studie ska med 

hjälp av mer eller mindre avancerad matematik försöka analyser fenomen eller uppgifter 

som kan betecknas med siffror (Eliassson, 2006, s. 28). Eftersom att data som samlats in är 

siffror så passar denna strategi bra. När siffror används på det som ska undersökas så passar 

kvantitativ metod bättre än kvalitativ metod. Vid en undersökning av stora grupper där 

urvalet är litet är också kvantitativa metoder att föredra (Eliasson, 2006, s. 30). Kvantitativ 

metod är sammankopplat med ett deduktivt förhållningssätt till teorin. Vid en kvantitativ 

undersökning vill forskaren alltså testa teorierna med hjälp av empirin (Bryman & Bell, 

2003, s. 39-41). Det är viktigt vid insamling av data till kvantitativ metod att den är 

tillräckligt stor för att kunna anta mönster och kunna dra slutsatser ifrån. Eftersom att denna 
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studie har utgått från insamling av en stor mängd data för att kunna lösa uppsatsens 

problem så passar den kvantitativa metoden bäst. Tillsammans med utgångspunkten i 

främst det deduktiva angreppsättet och med en positivistisk kunskapssyn så understryker vi 

återigen att den kvantitativa undersökningsmetoden passar bäst. 

Den kvantitativa metodens motsats, den kvalitativa, väljs därmed bort i detta arbete. Detta 

eftersom att kvalitativ metod ofta lämpar sig bäst till studier där det gäller att komma åt 

sammanhang och resonemang. Med att användning av en kvalitativ metod så kan forskaren 

lättare komma åt företeelser som med en kvantitativ metod blir svåra att hitta. Däremot är 

det svårt att använda kvalitativ metod när det är viktigt med siffror och generaliserbarhet 

(Eliasson, 2006, s. 22). Vid användandet av en kvalitativ metod flyttas fokus från den 

deduktiva ansatsen till den induktiva och kunskapssynen är oftast en annan. Här anses 

kunskapen vara en ständig omvärdering av hur individen uppfattar den. Synen är alltså mer 

konstruktionistisk (Bryman & Bell, 2003, s. 39-41). 

Det går även att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. En metod är att börja med den 

kvalitativa metod genom intervjuer som kan ge forskaren de primära förhållandena inom ett 

specifikt ämne. Sedan kan de förhållandena som upptäcktes undersökas med en kvantitativ 

metod. Det är även mer lämpat med användning av båda metoderna när större studier ska 

genomföras (Eliasson, 2006, s. 27-28). Med tanke på den tidsbegränsning som funnits vid 

detta arbete är det en metodik som valts bort i kombination med svårigheten att hitta 

lämpliga intervjuobjekt. 

2.7 Insamling av data och källor 

Eftersom att den viktigaste delen för genomförandet av denna uppsats har varit att hitta data 

på företagsförvärv var det här sökandet började. Detta var viktigt eftersom att en betydande 

del var att kunna fastställa om studien var genomförbar. Sökmotorn Google användes för 

att hitta databaser innehållande företagsförvärv eller alternativ där vi kunde samla in data. 

Sökord så som ”mergers and acquisition databaser”, ”företagsförvärvsdatabas”, ”numbers 

of mergers per country” användes. Tillslut nåddes kontakt med en databas som heter 

Zephyr, vilket har varit avgörande för att kunna genomföra studien. Tack vare tillgången 

till Zephyr fick vi möjligheten att söka information i en databas som har samlat all data om 

företagsförvärv, köparen, säljaren, betalningssumman och så vidare. Steg två var att 

sammanställa beräkningar och olika räkenskaper för företagen utifrån informationen om 

vilka företag som hade gjort förvärv. Här användes databasprogrammet Reuters Thomsons 

Datastream för insamling av företagens räkenskaper vilket hädanefter kommer att skrivas 

som endast Datastream. 

Insamlingen av relevant litteratur gjordes också det till en början med hjälp av sökmotorn 

Google. Sökord som ”mergers”, ”mergers and acquisition”, ”företagsförvärv”, ”gain from 

mergers” och ”mergers succes?” användes. Sökningarna gav många träffar och många 

intressanta artiklar hittades.  För att finna ytterligare intressanta artiklar så användes 

referenslistor från tidigare studier för att hitta ännu mer inom just den vinkling av 

företagsförvärv som passar in på uppsatsens syfte. Tack vare detta så upptäcktes många bra 

och intressanta artiklar som var relevanta för denna uppsats. Vad det beträffar tilliten så 

användes åter Google som utgångspunkt. Sökord som ”social trust”, “trust” ”social trust 

and co-workers”, ”economic gain due to social trust”. Till stor hjälp var även bibliotekets 
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databas ”business source premier (EBSCO)” för att hitta vetenskapliga artiklar, där samma 

sökord användes som tidigare sökningar på Google. I så hög mån som möjligt har 

funktionen peer reviewed använts för att kvalitetssäkra de artiklar som har inhämtats till 

denna uppsats. 

En av de enskilt mest betydande datakällorna har varit OECD:s arkiv med data på länders 

sociala tillit. Denna databas har varit till en mycket stor nytta för uppsatsens uppbyggnad. 

De böcker som använts under uppsatsen har framförallt varit i syfte för att ge en bredare 

och grundligare bild utav de vetenskapliga utgångspunkterna. En del böcker har vi tidigare 

kommit i kontakt med under utbildningens gång andra har sökts upp via Umeå universitets 

bibliotekskatalog, för att hitta dessa böcker användes grundläggande ord inom respektive 

ämne. 

2.8 Val av teorier 

De teorier som behandlas och presenteras i uppsatsen är inhämtade för att kunna besvara 

studiens frågeställning och uppnå studiens syfte. De valda teorierna är ämnad att skapa en 

teoretisk bas för att kunna diskutera samt implementeras i studiens kontext. Uppsatsen har 

sin grund i teorier som behandlar uppsatsens centrala ämne tillit, tillväxt samt de 

ekonomiska konsekvenserna vid företagsförvärv. 

I denna studie har det valts att studera länken mellan social tillit och synergieffekterna vid 

företagsförvärv. För att se hur tilliten mellan medmänniskor kan ha en effekt på 

avkastningen på totalt kapital har ett brett område av teorier studerats och behandlats. 

Fokus har varit på tillit och ekonomisk tillväxt. Men för att kunna undersöka det uppsatsen 

ämnar undersöka har teorier bortom företagsekonomin tagits in. Detta har lett till att teorier 

från såväl företagsekonomin som psykologin har inhämtats. 

Den centrala utgångspunkten om tillit och tillväxt har lett oss in på bland annat Knack & 

Keefer (1997) forskning där relationen mellan ekonomisk tillväxt mätt i landets BNP är 

påverkat av hur tilliten i ett land är. Denna forskning är betydande inom området då flera i 

efterhand har haft samma utgångspunkt som Knack & Keefer (1997) men endast valt att 

kompletterat med data och fler antal tidsperioder i undersökningen som bland annat 

Berggren et al., (2008) har gjort. Vidare har La porta et al., (1997) framhävt att tilliten är 

viktigt i stora organisationer för att de ska utvecklas och växa. 

En teori som har influerat forskningsområdet till en betydande del och ligger till grunden 

för flera teorier av de använda teorierna i denna uppsats är den så kallade agentteorin 

utvecklad av Jensen & Meckling (1976). Denna har sitt ursprung från entreprenörsteorin 

som behandlar vinstmaximering av företag. Jensen & Meckling (1976) har framhävt 

problematiken med att organisationer växer och att alla anställa kanske inte riktigt litar på 

varandra, detta kan då inverka negativt på företaget. Effektivitetsteorin utvecklades efter 

inspiration av agentteorin. Denna teori kommer från djupare analyser inom 

företagsförvärvsområdet. Några av dessa författare som har hjälpt till att utveckla 

effektivitetsteorin är Fama (1980), Jensen, (1986), Groff & Wright (1989), Wong (1992) 

Amit & Livnat (1988), Asquith & Kim (1982), Simmonds (1990) och Seth (1990). 

Inom det psykologiska forskningsområdet har studier behandlat hur grupper presterar i 

förhållande till individen. Ett exempel på detta är Kerr & Tindale (2004) studie som 
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empiriskt visar att gruppen inte nödvändigtvis behöver prestera bättre än individen. Detta 

har kompletterats med teorier från Cannon-Bowers et al., (1993) och Birnbach & Longridge 

(1993) som framhäver den sociala tillitens inverkan på gruppdynamiken och tillväxten på 

lång sikt. 

2.9 Källkritik 

Det är viktigt vid uppsatsskrivande att behandla de valda källorna kritiskt. För att bedöma 

källorna brukar de delas in och granskas i tre olika kategorier: validitet, relevans och 

reliabilitet. Validitet undersöker om det som ska mätas verkligen mäts. När en uppsats har 

en relevant frågeställning anses den ha bra relevans. Om en källa har hög reliabilitet så 

innebär det att den är fri från systematiska felvariationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006, s. 166-167). 

Det finns fyra väl använda källkritiska kriterier. Dessa är äkthetskrav, oberoendekrav, 

färshetskrav och samtidighetskrav. Kriteriet äkthetskrav innebär att forskaren som samlar in 

källor måste vara vaksam på att kontrollera materialets äkthet eller om det kan finnas några 

förfalskningar. Kriteriet om oberoende innebär att det är viktigt att undersöka varje källa 

var för sig. Genom att forskaren undersöker vart uppgifter och fakta kommer ifrån så kan 

oberoendet undersökas. Färskhetskravet säger att forskaren alltid ska föredra att använda 

sig av så nya och färska källor som möjligt. Det sista kriteriet om samtidighetskrav innebär 

att litteratur som ska beskriva en specifik händelse är så färsk som möjligt. Det är viktigt att 

den har skrivits närmare händelsens inträffande än om den är skriven senare (Ejvegård, 

2003, s. 62-65). 

Den litteratur som vi använt oss av i denna uppsats anser vi vara äkta. De källor som har 

använts är sanningsenliga och det finns inte stor sannolikhet att källorna skulle vara 

förfalskade. För teori- och metoddelarna har litteratur används. Datat som samlats in har 

gjorts via källor som är välanvända inom forskningen och därför anser vi att dessa är säkra. 

Datat har hämtats från Datastream, OECD och Zephyr. Viss data som har samlats in har 

gjorts via länders centralbanker, detta på grund av att Datastream inte hade tillgång till alla 

de undersökta länderna. Under uppsatsen har målet varit att alltid försöka finna de nyaste 

källorna för att kunna säkerställa färskhetskravet. Genom hela uppsatsen har artiklar sökts 

där det finns en hög grad av ämnes aktualitet. De källor som har varit av äldre karaktär 

anser vi ändå fungera väl då detta rör sig om vetenskapliga och statistiska metoder och 

dessa kan, oavsett ålder, tillämpas i nutid. Även äldre artiklar är noga granskade och de 

kan, trots sin ålder, ändå kasta ljus på uppsatsens problem. Företagsförvärv sker ständigt 

därför är denna uppsats inte knuten till endast en specifik händelse. Därför anser vi att de är 

svårt att relatera till samtidighetskravet eftersom att vår uppsats inte har sin grund i en 

specifik händelse utan grundar sig i ett förlopp som ständigt pågår. För de teorier som 

behandlas i uppsatsen har funktionen Peer reviewed används. Peer reviewed innebär att 

artikeln har genomgått granskning av forskare eller andra personer med stor kunskap inom 

området. Detta för att säkerställa artiklarnas trovärdighet. Dock så har en del äldre artiklar 

använts men då kan det röra sig om ursprungskällan till teorin eller att forskningen inom 

detta område är relativt outforskat.  
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2.9.1 OECD 

Databasen om social tillit från OECD är baserad på två olika undersökningar som har 

slagits ihop. Resultatet har sammanställt av OECD och det besvarar den generella frågan: ” 

Generellt sett skulle du kunna säga att de flesta människor är att lita på eller måste du vara 

mycket försiktig i hanteringen av människor?”. Eftersom att det sammanställda datat är 

baserat på två olika undersökningar vid två olika tillfällen kan dock resultatet variera. 

Problematiken uppstår när två olika undersökningar med olika frågor sammanställs till ett 

resultat som avser att mäta samma sak. Trots detta stöds undersökningen av OECD och vi 

anser således att den är trovärdig och bra informationskälla till denna uppsats. Dessutom 

anses tillitsvariabeln vara stabil över tid (Berggren et al., 2011).  

2.9.2 Datastream 

Datastream spelar en essentiell roll i denna uppsats. Den är en stor byggsten vid insamling 

av datat som har legat till underlag för denna uppsats. Det är därifrån som siffrorna vid 

beräknandet av avkastningen på totalt kapital, vilket är modellens beroende variabel, har 

inhämtats ifrån. Programmet är väl använt inom finansbranschen och används flitigt av 

universitet, storbanker och andra institut. Dock har kritiska åsikter riktas mot programmets 

korrekthet gällande presentationen av data. I en studie presenterad av Ince & Porter (2006) 

framgår att data insamlat och presenterat av programmet Datastream inte alltid stämmer 

överens med företagens årsredovisningar. Felprocenten är låg men det finns uppenbart 

differenser i företagens egna presenterade siffror i årsredovisningarna och de siffror som 

återfinns i Thomson Datastream. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I det här kapitlet presenteras de relevanta teorier kopplade till uppsatsens utgångspunkt. 

Dessa är baserad på tidigare forskning inom ämnesområdet. Utgångspunkten tas först vid 

bakgrunden till olika förvärvstyper och dess motiv. För att sedan beskriva de teorier som 

berör effektivitetsfördelar som kan utnyttjas vid ett företagsförvärv. Vidare berörs även de 

sociala och psykologiska delarna ur teorin där utgångspunkten är social tillit mellan 

människor där såväl gruppens dynamik och kulturell bakgrund vägs in. Avslutningsvis 

berörs uppsatsens mest centrala område, nämligen de teorierna rörande tillit och 

ekonomisk tillväxt. Dessa teorier har sedan sammanställts i en syntes för att kunna vara en 

grund för uppsatsens empiri. 

 

3.1 Företagsförvärv 

Ett allmänt förekommande antagande inom mikroekonomi är att företag strävar mot att 

vinstmaximera sin verksamhet. Det är ett antagande som dominerar forskningsvärlden, 

dock ska det även beaktas att företagen kan ha fler mål att sträva emot, men att 

vinstmaximering är troligen den mest betydande. Vinstmaximeringen kan därför inte 

implicit appliceras till alla företag men däremot approximeras mot företagen (Axelsson, 

1998, s. 124-125). Detta resonemang verkar vara applicerbart även på företag som bedriver 

förvärv. Ericson (1991) visar genom sin empiriska studie att vinstmotiv är en central 

eftersträvan och kan uppnås genom förvärv som inbringar exempelvis skalfördelar, tillväxt 

samt exponering mot nya marknadsområden där företaget inte har bedrivit verksamhet 

tidigare. Vidare har Ericson (1991) ytterligare kunnat tydliggöra en del dolda motiv bakom 

företagsförvärv. Till exempel att förhindra att en konkurrent får tillgång till förvärvsmålet. 

Förvärv har historiskt tenderat att röra sig i vågor, där exempelvis cykliska företag driver 

förvärv vid en tidsperiod när marknaden är inne i en expansiv fas och vice versa 

(Lambrecht, 2004). Detta stöds även av Maksimovic & Philips (2000) som i sin empiriska 

studie har påvisat att företagsförvärv tenderar att röra sig i vågor. Lambrecht (2004) 

framhäver även att förvärv som är drivna av stordriftsfördelar tenderar att uppstå under en 

mycket högre frekvens när marknaden är inne i en tillväxtfas och priserna är höga. När 

marknaden inte är inne i en tillväxtfas är istället frekvensen låg sett till antalet förvärv trots 

att priserna då är låga. 

Vidare kan företagsförvärv delas in i tre olika kategorier. Detta görs utefter förvärvets 

egenskaper och implementering. Den första är horisontellt förvärv. Där ligger betoningen i 

att integrera enheter för att någon avdelning sköter arbetsuppgifterna effektivare och 

ledningen ser en kostnadsbesparing genom integration. Enheter som kan integreras med 

varandra kan exempelvis vara: redovisning, support samt andra administrativa tjänster. 

Detta för att skapa mervärde eller synergier. Ett exempel kan vara att förvärvsföretaget har 

en mycket mer effektiv administrativ avdelning och på så sätt tar över alla de gemensamma 

administrativa uppgifterna. Följden blir en enhet mindre i organisationen tack vare 

kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Vanligen består ett horisontellt förvärv av ett 
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uppköp av en konkurrent inom samma bransch (Oldale & Padilla, 2010; Brealey et al., 

2011, s. 792-795). 

Den andra kategorin är vertikala förvärv, där fokus ligger på att förvärva en enhet eller 

företag som kan komplettera till befintliga produkter. Fokus i den vertikala strategin ligger i 

att förbättra eller utveckla redan befintliga produkter via förvärv, exempelvis kan det röra 

sig om ett förvärv av en underleverantör (Brealey et al., 2011, s. 792-795). Detta styrks 

även av Kedia et al., (2011) som lyfter fram att vertikala förvärv är den kategorin som 

bygger på värdeskapandet i redan befintliga produkter. Vidare påvisar Kedia et al., (2011) 

att vertikala förvärv som sker i situationer där ett förvärv genomförs av två 

marknadsdominerande företag leder till att avkastningen på dessa är avseendevärt mycket 

högre än förvärv mellan två icke-dominerande marknadsaktörer. Detta beror dels på att 

förvärv mellan två marknadsdominerande företag får större maktpåverkan utöver att själva 

styra priset samt att inträdesbarriärerna till industrin blir högre (Kedia et al., 2011). 

Den tredje och sista kategorin, konglomerat, tillhör företagsförvärv där fokus ligger på 

expansion eller inträde på en ny marknad. Kortfattat består denna kategori av ett förvärv 

där målföretaget har produkter på marknader som förvärvaren själv saknar erfarenhet eller 

produkter på. Motiven bakom ett konglomerat förvärv kan härledas till antingen 

stordriftsfördelar eller till diversifiering av verksamhet för att uppnå en lägre branschrisk 

(Comay et al., 1973). Det kan exempelvis vara när ett företag genom förvärv expanderar till 

en ny marknad. På så sätt kan risken minska och därmed kan företaget inkomstsäkra och 

generera positivt kassaflöde från en verksamhet när den andra går dåligt och vice versa 

3.2 Synergi 

Synergi har många betydelser och det visas även i tidigare forskning då effekterna och 

synergierna beskrivs olika beroende på område. Även inom samma område som 

exempelvis företagsekonomi varierar åsikterna och uttalanden om vad synergier är. Den 

gemensamma åsikten går att härledas till att synergier inom företagsekonomin definieras 

som en faktor där två enheter eller fler faktorer slås samman och tillsammans skapar ett 

större värde tillsammans jämfört med dessa faktorer individuellt. Inom kemin där ordet 

framförallt är betydligt mer förekommande beskrivs det som när två ämnen blandas och 

skapar en kemisk reaktion tillsammans. Separerade skapar de dock ingen effekt. En använd 

beskrivning av synergier är en enkel ekvation som kan skrivas: 2 + 2 = 5 (Gaughan, 2011, 

s. 135). Trots definitionsproblemet beskrivs fenomenet som ytterst viktigt och 

eftersträvansvärt vid exempelvis fusioner och företagsförvärv (Trautwein, 1990). 

Tidigare forskning har främst studerat hur företagens aktier utvecklas i samband med 

företagsförvärv. I dessa fall antas synergieffekterna avspegla sig i aktiekursens utveckling. 

Om det finns en tydlig utveckling aktiepriset efter förvärvet så har synergieffekter skapats. 

Detta har bland annat Paul Asquith (1983) testat. Han studerar hur aktiepriset påverkas för 

företag som är inblandad i företagsförvärv. Den visar att målföretag som är inblandade 

potentiella förvärv har en överavkastning gentemot företag som inte är inblandade i 

företagsförvärv. Detta stöds även av Dodd (1980) som visar att aktieägare i målföretag får 

en överavkastning på ungefär 13 procent den dagen då förvärvet är presenterat och en 

ungefärlig avkastning på 33 procent mätt från 10 dagar innan förvärvet till 10 dagar efter 
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förvärvet. Han visar även att för aktieägare i det förvärvande bolaget uppstår en negativ 

avvikelseavkastning på ungefär - 7,22 procent och - 5,5 procent för samma mätperiod. 

Andra som har studerat synergieffekterna vid företagsförvärv har valt att inte studera 

synergieffekternas tydliggörande i form av aktieprisutveckling. Healy et al, (1992) har 

studerat hur synergieffekterna ser ut om detta mäts i form av kassaflöden. De studerat hur 

företags kassaflöde påverkas innan och efter ett företagsförvärv och sedan jämfört det mot 

industrin som företaget är verksamt inom. Resultatet visar att det finns ett stark positivt 

samband mellan att kassaflöden för företag som har bedrivit förvärv är högre än företag 

som inte gör det inom samma industri.  

3.2.1 Synergi och strategi 

För att kunna uppnå synergieffekter efter ett företagsförvärv krävs en väl genomarbetad och 

efterföljd strategisk plan. Denna plan ska ha både långsiktiga och kortsiktiga mål samt att 

den kontinuerligt bör uppdateras utefter företagets kultur (Orrbeck., 2006, s. 24).  

Lika lätt som att värva två nya kunder efter ett förvärv är det att tappa två kunder. Detta har 

exempelvis företaget Novell erfarit genom sitt köp av WordPerfect. Detta är ett bra 

praktiskt exempel på att ett förvärv inte alltid är lösningen på en konkurrentsatt situation. 

Bland det mest prioriterade av företagsledningen är att bevara företagets värde efter 

förvärvet. Detta för att förvärvet inte ska resultera i en negativ avkastning. Det sekundära 

målet har varit att generera en högre avkastning i form av synergier. Dock i takt med att det 

finns ytterligare intressenter inblandade vid förvärvet så som långivare eller liknande så 

ökar kraven på företagen att göra lyckade förvärv med en högre avkastning och med fokus 

på synergier (De Wit & Meyer, 1988, s. 457). 

Många av företagsförvärven misslyckas då integrationen mellan företagens avdelningar är 

för komplexa för ledning som ska tillämpa strategin och för de anställda som ska 

implementera den senare (Brealey et al., 2011, s. 793). 

3.3 Agentteorin 

Under 1960-talet uppdagades flera teorier som kretsade kring klassiska ekonomiska 

modeller om att entreprenören agerar utifrån att maximera företagets vinster (Simon, 1959). 

Forskningen har sedan dess skiftat fokus till en mer ledarskap och beteendefokuserad 

inriktning och har utvecklats vidare till agentteorin som en motpol till de tidigare klassiska 

ekonomiska teorierna om entreprenörskap. 

Utgångspunkten i agentteorin kan härledas till interaktionen mellan två parter eller fler, där 

den första personen, principalen anlitar en person för ett uppdrag, så kallade agenten. 

Mellan dessa individer uppstår informationsasymmetri där parterna har olika övertag 

gällande information. Utifrån denna ståndpunkt agerar principalen och agenterna från sin 

egen vinstmaximering på bekostnad av den andra parten, under antagandet om att 

deltagarna är rationella. Denna situation skulle kunna utspela sig när en styrelse 

(principalen) för ett företag utser en VD (agenten) för företaget. Då arbetar VD:n i själva 

verksamhetsprocessen och har förmodligen en större kunskap om vad som försiggår i 

verksamheten. Han har därmed ett informationsövertag gentemot styrelsen och han kan 

välja att utnyttja för att maximera sin egen vinning (Jensen & Meckling, 1976). Det är 
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vanligen VD:n som har den riktiga inblicken i företagets finansiella ställning. Skulle en 

intressekonflikt uppstå kan agenten ta tillvara på sitt informationsövertag mot företagets 

ägare och maximera sin egen nytta. Exempelvis kan agenten spendera företagets pengar på 

personalfördelar istället för att använda dem för företagets tillväxt på bekostnad av ägarnas 

värde (Eilifsen et al., 2010, s. 6). 

3.4 Effektivitetsteorin 

Effektivitetsteorin har utvecklats och expanderats ett flertal gånger och består idag av tre 

delar. Dessa är synergi genom ledarskapsfördelar, operativa fördelar och finansiella 

fördelar. Ursprungligen är effektivitetsteorierna utvecklade med en utgångspunkt från 

Agent teorin. 

Ledarskapssynergierna består av förbättrad förståelse och utförande av planering och 

bevakning av affärsprocesser. Detta är för att köparen anser sig kunna effektivisera arbetet 

genom att flytta över delar av den administrativa verksamheten till huvudföretaget. Detta 

för att lägga över arbete på de mer effektivare avdelningarna (Fama, 1980; Jensen, 1986; 

Groff & Wright, 1989; Wong, 1992). De finansiella fördelarna kan härledas till företagets 

kapitalkostnad, där kapitalkostnaden efter ett förvärv teoretiskt sett blir lägre i jämförelse 

med företagen separata. Detta kan exempelvis bero på att företaget har lyckats förvärva till 

sig ett jämnare kassaflöde, ett förvärv i en annan bransch för att företaget kan stå på flera 

ben i olika branscher. Detta skulle innebära att företagets branschrisk minskar och att de 

värderas som ett mer robust och säkrare företag över en konjunkturcykel. För att 

exemplifiera skulle ett företag kunna göra ett förvärv inom en helt ny bransch för att sprida 

branschrisken med att säkra inkomströmmar från olika verksamheter. Dessa effekter kan 

leda till att företaget kan låna till en lägre kapitalkostnad vilket stärker synergierna (Amit & 

Livnat, 1988; Asquith & Kim, 1982). Den tredje synergin består av operationella fördelar, 

där driftfördelar, ökad marknadsandel, teknikutveckling genereras av att kombinera två 

affärsverksamheter till ett gemensamt företag.  (Simmonds, 1990; Seth, 1990). 

Stordriftsfördelar uppstår exempelvis genom att integration av de administrativa enheterna 

genomförs och på så sätt kan företaget sänka kostnaderna genom en reduktion av antalet 

anställda som gör liknande arbete. Det kan även vara att utnyttja teknikutvecklingen för att 

kunna effektivisera (Brealey et al., 2010, s. 792). 

3.5 Tillit 

Vid genomgången av forskningen inom tillit upptäcktes det att definitionerna över tillit 

kraftigt varierade och att det inte råder någon klar enad åsikt kring detta. Det är ett begrepp 

forskare och skribenter tampats med tidigare och än idag finns det inte någon klar och 

tydligt bild av vad det egentligen är. Istället för att fastna på definitionen har ett annat 

tillvägagångssätt använts. Detta genom att vända på problemet och studera vilka 

bakomliggande faktorer det är som påverkar i vilken grad människor inom ett land kan 

känna tillit till varandra. Här har Boslego (2005) påvisat flera faktorer vilka hänför sig till 

personens bakomliggande kultur, grupp tillhörighet, morala värden, känslor, sociala normer 

som alla inverkar på det slutgiltiga resultatet huruvida människor känner olika grad av tillit 

till andra människor. Detta förstärks även av Earle & Cvetkovich (1995, s. 102) som hävdar 

att personer som har kulturella samhörigheter och delar samma bakgrund känner en högre 

grad av tillit till varandra. 
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3.5.1 Tillit och gruppdynamik 

Genom hela livet har människan vuxit upp som en del av en grupp med familj, vänner, 

klasskamrater eller arbetskollegor. Den kanske största anledningen till att människor 

arbetar i grupp är att resurserna är överlägsna de resurser som finns att tillgå vid 

individuellt arbete (Wegner, 1987). 

Grupparbete tyder på att resultatet blir likvärdiga eller överträffar den individuella 

individens prestation. Anledningarna till att gruppen inte alltid presterar bättre än individen 

är på grund av att en grupp sällan opererar sin fulla kapacitet (Hill, 1982; Hinsz et al, 1997; 

Kerr & Tindale, 2004). 

Putnam (1995) har funnit data som indikerar att tillit har ökat människors förmåga att 

utbyta ekonomiska varor och tjänster, samt att hög tillit minskar konkurrensen mellan 

människor och därav borde de samarbeta bättre för att lösa kollektiva problem. Grupper 

som har höga värden av tillit, god kommunikation samt samma modell för problemlösning 

kommer på lång sikt utklassa andra grupper och individer exceptionellt (Cannon-Bowers et 

al, 1993; Birnbach & Longridge, 1993). 

Hög tillit i en grupp resulterar i högre kapacitet och effektivitet. Tidigare har forskning inte 

skiljt på indirekt och direkt påverkan av tilliten till ökad kapacitet och effektiviteten. Istället 

verkar det vara tillit som endast indirekt påverkar hur gruppen presterar. Detta går att 

härleda tillbaka till sambanden mellan tillit och motivation. Där en ökad tillit inom en 

grupp leder till ökad motivation hos deltagarna och på så sätt utvecklas en ökad 

arbetsprestation (Dirks, 1999). 

3.5.2 Tillit och ekonomisk tillväxt 

Vidare så anses tillit betydande och viktig för att nå ekonomisk tillväxt. Detta samband kan 

visas med empirisk data. Det har framkommit att tilliten i ett land har en positiv inverkan 

på landets BNP utveckling. Det vill säga att länder med en högre grad tillit tenderade att ha 

en starkare tillväxt i BNP i jämförelse med länder som har en lägre grad av tillit (Knack & 

Keefer, 1997). 

Berggren et al., (2008) har dels använt sig av tidigare data från bland annat Knack & Keefer 

(1997) studie men även gjort ytterligare kompletteringar av data. Detta genom att dels 

använda nyare data samt en större databas för att sedan testa på flera tidsperioder. 

Resultatet därifrån styrker den att det finns samband mellan tillit och ekonomisk utveckling 

avseende BNP tillväxt. Vidare visar Putnam (1995) att en ökad tillit till ett utökat utbyte av 

ekonomiska varor och tjänster.  

La porta et al., (1997) framhäver att tillit är framförallt viktig för tillväxt inom företag, 

speciellt stora företag. Ytterligare bevis framhäver att tilliten är framförallt viktig för 

tillväxt inom statliga verksamheter och den generell utveckling för samhället. 

Zak & Knack (2001) visar på att avkastningen är lägre för de investerare som har investerat 

i länder med hög moralisk risk och fusk (vilket har inverkat på en lägre nivå av tillit). Detta 

är ursprunget från agentteorin där avståndet mellan agenterna är större och på så sätt 

inverkar negativt på relationen. När avståndet är större mellan agenterna och de formella 
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institutionerna är svagare samt de sanktionerna mot fusk är ineffektiva, är det investerade 

beloppet högre och investerarnas avkastning lägre. 

På individnivå visar Glaeser et al., (2000) att personer med hög status och karisma har en 

högre inkomst på grund av att människan känner en högre tillit till dessa personer. 

Tabellini (2006) studerar relationen mellan kulturell bakgrund (mätt i tillit, respekt för 

andra och den egna självkänslan) och landets utvecklingsgrad. Studien visar att en högre 

grad av utveckling leds av en ökad tillit. 

3.6 Syntes 

För att sammanfatta teorierna och koppla dem till studiens problem följer en syntes. Där 

presenteras teorierna på ett sammanfattande sätt för att kunna testas i empirin. Därför ämnar 

vi i syntesen att presentera en anpassning av tidigare belysta teorier till uppsatsämnets 

kontext, då denna kontext inte tidigare har studerats.  

3.6.1 Företagsförvärv 

En central eftersträvan enligt Axelsson (1998, s. 124-125), Ericson (1991) och Simon 

(1959) är att vinstmaximera sin verksamhet. Denna drivkraft går att appliceras till 

företagsförvärv där sammanslagningen av två företag görs för att maximera företagets 

vinster. Dessa vinstmaximeringsmotiv härstammar från 1960-taler när Simon (1959) 

publicerade en studie om att entreprenören alltid opererar för att maximera företagens 

vinster. Detta borde då kunna appliceras i denna uppsats kontext då synergierna borde ha 

blivit bättre efter ett företagsförvärv. Då företagen utifrån dessa teorier borde förvärva 

genom att försöka öka företagets framtida vinster.  

Det är omdiskuterat om företagsförvärv är något som företag bör bedriva överhuvudtaget. 

Inom forskningen är det omdebatterat om företagsförvärv gynnar eller missgynnar 

företagen. Desamma gäller utvärderingen av själva förvärven, där olika studier visar olika 

resultat. Något som sällan läggs stor vikt vid kring företagsförvärv är HR-avdelningens roll. 

Dock har denna aspekt vid företagsförvärv börjat växa de senaste åren. Tidigare har lite 

fokus lagts på dessa delar vid ett företagsförvärv och ibland blivit helt bortprioriterade 

(Antila, 2006). Detta är något som kan kopplas till resonemanget om att tillit är viktigt för 

att skapa synergieffekter eftersom att det är personalen som gör att företagets operationella 

verksamhet fungerar. Det kan tänkas att HR-avdelningen har den största kunskapen inom 

personalhanteringen och personalen ska integreras vid ett företagsförvärv för att öka 

sannolikheten för att synergieffekter ska uppstå.  

3.6.2 Agentteorin 

Att gå från ett företag till att kombinera två stycken genom förvärv innebär oftast en större 

organisation med flera anställda. Här lyfter Jensen & Meckling (1976) fram de nackdelar 

som uppstår när en organisation växer.  Då fler positioner som agenter och principaler 

snarare lär öka än minska, lär även informationsasymmetrin öka. Ett annat motiv till ökad 

informationsasymmetri kan vara att företagskulturer skiljer sig åt mellan förvärvet och 

förvärvarens organisation. Detta kan då ge upphov till relativt större skillnader i hur 

information delas och används. Utifrån dessa scenarion kan parterna välja att 
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vinstmaximera fördelarna till sig själva istället för företaget. Detta kan ha en drastisk 

inverka på företagets finansiella ställning. Huruvida personer väljer att maximera sin egen 

nytta på bekostnad av andra parter inom företaget kan då tänkas påverkas av individernas 

grad av tillit. Implicit kan vi tänka oss att en hög grad av tillit minimerar risken att parterna 

inom företaget spelar ut varandra i sin egen vinstmaximering och istället efterlever en 

strävan fokuserad på värdet på företaget och företagets tillväxt. Övervakningskostnader för 

att minimera principal-agent problemet kan därmed tänkas minska till följd av en högre 

grad av tillit, vilket borde leda till ett bättre resultat.  

3.6.3 Effektivitetsteorin 

Genom integration uppstår möjligheter till effektivisering av verksamheten. Dessa 

effektiviseringar nås via tre sätt: ledarskaps-, operativa- eller finansiella fördelar som från 

början härstammar från agentteorin. Alla dessa tre kan leda till ökade synergier i form av 

ökade vinster. Det kan nås antingen genom att effektivisera processerna genom bättre 

ledaregenskaper där fokus ligger på förbättrad förståelse och utförande av planering och 

bevakning (Fama, 1980; Jensen, 1986; Groff & Wright, 1989; Wong, 1992), eller att 

minska kapitalkostnaden genom finansiella fördelar (Amit & Livnat, 1988; Asquith & Kim, 

1982), eller förvärva sig till ny teknik som kan effektivisera arbetet och sänka kostnaderna 

(Simmonds, 1990; Seth, 1990). Alla dessa tre ingångspunkter har en fokusering på 

kostnadseffektiviseringar vilket implicit innebär ökad vinst vilket kan anses överförbart i 

denna uppsats förvärvskontext och synergi. Det kan tänkas vara viktigt i framförallt 

ledarskapsfördelarna att tilliten är hög för att företaget ska kunna sänka kostnaderna genom 

ökad förståelse och minskad bevakning. Att visa tillit till varandra borde stärka förståelsen 

och att bevakningen av personal inte behövs vara lika intensiv och kostsam. Vid integrering 

av två företag kan det tänkas vara viktigt med tillit för att dessa synergier ska uppstå.  

3.6.4 Tillit 

Tillit har tidigare testats i empirin och enligt Alesinaa & La Ferrara (2002) visar deras 

forskning att det finns en rad olika faktorer som är relaterade till tilliten. Dessa faktorer är 

bland annat liknande individuella egenskaper så som utbildning och inkomst. Tilliten inom 

grupper som historiskt sett har blivit diskriminerade och dessutom ofta möter nya 

motgångar är hög (Alesinaa & La Ferrara, 2002). Tilliten är lägre i grupper där det råder en 

hög grad av heterogenitet. Detta borde leda till att samhällen borde byggas mer homogena 

för att öka på tilliten till varandra. För att ha ett väl fungerande samhälle är tilliten viktig. 

Speciellt när det gäller att kunna lita på myndigheter och hur väl genomförandet av olika 

reformer tas emot (Knack & Keefer, 1997). Tilliten borde således vara högre inom företag 

som har en hög grad av homogenitet än i företag som har en hög grad av heterogenitet.  

Reformer fungerar bättre vid en hög tillit enligt Heinemann & Tanz (2008) som har funnit 

att när faktorerna: regeringens storlek, lagsystemet, regleringar på marknaderna har vägts in 

så påverkar tilliten reformers utkomst. En högre tillit gör att reformen är lättare att 

genomföra och efterföljas i samhället. Det finns även variationer i hur väl ett lands 

befolkning litar på regering och olika institutioner i olika konjunkturer. Finanskrisen har 

visat sig ha stor påverkan på hur väl människor litar på dessa. I de länder där arbetslösheten 

steg som mest till följd av finanskrisen har tilliten till främst banker och andra finansiella 
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institutioner tappat som mest (Heinemann & Tanz, 2008). Tilliten mellan människor är 

däremot stabil över tid (Berggren et al., 2011). Stevenson & Wolfers (2011) framhäver att 

tilliten även visat sig vara en av de viktigaste delarna för att kunna ha ett monetärt system. 

Det är en nyckelfaktor till ett väl fungerande flöde av pengar. Därmed kan vi tänkas oss att 

vid ett företagsförvärv där oftast många reformer genomförs, att anpassningen till de nya 

reformerna bli lättare och smidigare om tilliten är hög. Därmed kan synergieffekterna både 

bli större och uppstå snabbare.  

3.6.5 Tillit och gruppdynamik 

Att bli en större grupp behöver inte alltid betyda att prestationerna blir bättre i jämförelse 

med individuellt arbete (Hill, 1982; Hinsz et al, 1997; Kerr & Tindale, 2004). Det kan 

således tänkas att vid ett företagsförvärv där många enheter integreras och personalstyrkan 

blir större att detta inte skapar några synergier. Cannon-Bowers et al. (1993) & Helmreich 

et al. (1993) framhäver däremot om det finns en ökad förståelse inom gruppen med hög 

tillit med samma tillvägagångssätt för att lösa problem så finns det ekonomiska vinster att 

inhämta på lång sikt. Det kan tänkas att vid ett företagsförvärv när organisationen och 

resurserna växer och för att resurserna på bästa sett ska kunna utnyttjas och därmed skapa 

synergier är det viktigt att de har en tillit till varandra. Detta eftersom att problem lättare 

kan lösas och därmed finns långsiktiga ekonomiska vinster att inhämta. 

3.6.6 Tillit och ekonomisk tillväxt 

En betydande del av tidigare forskning och studier har studerats relationen mellan 

ekonomisk tillväxt och tillit. Hur de har gått tillväga är lite olika med vanligaste är att de 

har undersökt landets BNP tillväxt och använt det som referenspunkt vilket syns i studierna 

Knack & Keefer (1997), Zak & Knack (2001), och Berggren et al., (2008). Att tillit har en 

inverkan på tillväxten i form av BNP borde således vara överförbar till hur företagen 

presterar i form av vinster. På samma sätt som att tillväxten för ett land ses som 

förändringen i BNP, så kan en tillväxt i företaget ses i form av ökade vinster. Eftersom att 

BNP påverkas av tilliten borde också vinsterna i företagen påverkas av tilliten.   

Vidare framhäver La porta et al., (1997) att tilliten är viktig för utvecklingen och tillväxten 

i företagen och även rent generellt för samhället. Detta borde således även reflektera att 

företagets vinster är beroende av tilliten och att den är viktig vid företagsförvärv. Det har 

även visats att tilliten får människorna att utbyta varor och tjänster med varandra till en 

högre nivå (Putnam, 1995). Detta resonemang borde således kunna överföras till 

förvärvskontexten eftersom att efter ett förvärv kan det tänkas att den tilliten bidrar positivt 

till utökat utbyte av varor, tjänster likväl som information. Det vill säga att resurserna 

används mer effektivt och gynnar således företagets vinsttillväxt. 

3.7 Sammanfattande hypotes 

Utifrån genomgången och sammanförandet av relevanta teorier och tidigare studier 

gällande företagsförvärv och tillit finner vi att en högre grad av tillit mellan individer vid ett 

företagsförvärv, allt annat lika, borde leda till en ökad sannolikhet för att förvärvet blir 

lyckat. Synergieffekter påverkas positivt av en högre grad av tillit vilket leder till ett bättre 

finansiellt resultat. Ett positivt samband mellan utfallet av förvärvet och tillit impliceras 
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därför ur ett teoretiskt perspektiv, vilket kommer att testas i den empiriska delen av 

uppsatsen.  
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4. PRAKTISK METOD 

 

I detta kapitel kommer läsaren få en inblick i hur vi praktiskt har genomfört denna studie. 

Denna metod skiljer sig från teoretiska då den ger en mer övergripande bild av 

arbetsgången. Vi har tidigare nämnt att vi kommer användas oss av en kvantitativ metod 

och nedan följer mer djupgående förklaringar till detta metodval.  

 

4.1 Tillvägagångssätt  

Det bästa tillvägagångsättet för denna uppsats hade varit att intervjua alla personer som 

varit involverade vid något förvärv för att finna individens tillit i samband med 

företagsförvärvet. Detta är dock extremt tidsödande och eftersom att testerna ska 

genomföras på en rad olika företag så finns varken tiden eller resurser för att genomföra en 

sådan studie. Istället för att fråga varje enskild individ om dennes specifika tillit i samband 

med förvärvet så har en mer övergripande variabel används. Tilliten är som tidigare 

beskrivit i teorikapitlet ett svårdefinierat begrepp. Tillit kan finnas mellan allt ifrån 

individers tillit till institutioner, till exempel tillit till regering, centralbank eller andra 

finansiella institutioner men även mer generellt mellan individer. Det finns sedan tidigare 

statistik på den övergripande tilliten aggregerad för olika länder bland annat från OECD. 

I denna studie hänvisar vi till Morrone & Ranuzzi (2009) definition av tillit nämligen den 

sociala tilliten. Den definieras som den individuella människans uppfattning om andra 

människors trovärdighet. Vad som är av väsentlighet för uppsatsen är huruvida vi med hjälp 

av OECD:s undersökning har valt att mäta social tillit och på det sättet få en underliggande 

förståelse för hur denna påverkar resultaten.  

Denna uppsats utgår ifrån OECD:s undersökning och de har valt att besvara den generella 

frågan: “Generellt sett skulle du kunna säga att de flesta människor är att lita på eller måste 

du vara mycket försiktig i hanteringen av människor?”. Utifrån denna fråga har OECD 

sammanställt statistik för mätningen av social tillit mellan medmänniskor inom olika 

länder. Frågan har ställts till personer som bor i länder som tillhör OECD regionen. Denna 

variabel ligger till grund för de tester som genomförts under denna studie.  

Insamlat data är baserat på två olika undersökningar som har utfärdats vid olika tillfällen. 

Dessa mäter tilliten mellan människor inom ett och samma land. Frågan som har ställts vid 

dessa undersökningar är en frågeställning som är utvecklad för att kunna översättas till flera 

språk och ändå uppfattas som samma fråga. Tack vare frågans enkelhet så minimeras risken 

för tolkningsfel. Dock är det olika mängd på det insamlade datat per land samt olika 

svarsfrekvens (OECD, 2011). 

För att testa huvudhypotesen som genererats utifrån det teoretiska kapitlet, det vill säga ett 

förväntat positivt samband mellan individers grad av tillit och utfallet av företagsförvärvet, 

kommer det empiriska testet att genomföras genom att studera huruvida företagsförvärv i 

genomsnitt är mer framgångsrika i länder bestående av individer med en högre grad av 

interpersonell tillit. Att testet sker på aggregerad landsnivå är huvudsakligen grundad på 
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datatillgång. Mått på tillit finns som ovan nämnts tillgängliga på landsnivå men inte på 

individnivå. En indikation på ett positivt samband mellan förvärvsutfall och tillit på 

aggregerad nivå tolkas därmed som stöd för den underliggande hypotesen. 

4.2 Urval 

För att välja ett urval ur en population kan forskaren välja att göra en totalundersökning på 

en mindre grupp. Om detta inte går att genomföra kan istället ett stickprov tas ur 

populationen (Eliasson, 2006, s. 45). Eftersom att vi inte har haft möjlighet till att 

undersöka alla företag som gjort företagsförvärv så har ett stickprov valts utav hela 

populationen. Genom att göra ett stickprov av en större grupp så vill forskaren nå en hög 

generaliserbarhet för den större populationen (Bryman & Bell, 2003, s. 100).  I denna 

uppsats har eftersträvan varit att i så stor utsträckning som möjligt utifrån de begränsningar 

vi har, göra en totalundersökning. Vi har dock varit tvungna att kompromissat fram ett 

arbetssätt som gör studien genomförbar inom de tidsramar som är uppsatta. Detta är för att 

totalundersökningar är att föredra för att de undersöker hela populationen och inte endast en 

del av denna. Resultaten från en totalundersökning stämmer därför mer överens med 

verkligheten. 

Studiens population är alla företag som genomfört hundraprocentiga företagsförvärv inom 

ett av de länder där det finns statistik på social tillit tillgänglig från OECD. Det är viktigt att 

välja en population som är så pass bra att dina slutsatser från stickprovet kan generaliseras 

och gälla för hela populationen (Eliasson, 2006, s. 47). Som beskrivit i den teoretiska 

metoden så användes två databaser för att hitta de företag som bedrivit förvärv samt för att 

få tag på företagens räkenskaper. För företagsförvärv användes databasen Zephyr och för 

räkenskaperna användes Datastream. För att få tag på en överskådlig mängd data så valde 

vi att sätta en ram för vilka företag som skulle ingå i testerna i denna uppsats. Alltså 

stickprovet av populationen. Eftersom att uppsatsen ska undersöka den sociala tillitens 

påverkan på företagsförvärv och dess synergier så var det viktigt att de länder vars företag 

skulle undersökas hade statistik på den sociala tilliten inom landet. Siffrorna är hämtade 

från OECD:s undersökning som är publicerad 2011. Här har intentionen hela tiden varit att 

täcka in alla de länder som finns med i statistiken. Men på grund av databassvårigheter och 

svårigheter att få tag på nödvändig information har vissa länder fallit bort. De länder som 

främst har studeras är OECD-länder inom Europa men vi har även lyckats få tag på data 

från länderna USA, Chile, México samt Turkiet som också ingår i deras databas. Det bör 

dock tas i beaktning att de länder som ingår i OECD ses vara stabila med bättre 

levnadsförhållanden än många andra länder i värden. Fördelningen blir således lite skev 

och det kan inte generaliseras till alla länder i världen utan endast till de länder som ingår i 

OECD.  

Detta har lett oss fram till följande urvalsram: 

1 OECD-länder med variabeln social tillit -> Anledningen är beskriven ovan. 

2 Företaget har gjort förvärv mellan 20040101-20081231->Detta gjordes för att sätta 

en testtidsperiod. 

3 Företaget ska vara börsnoterat -> I databasen som gav oss företagens räkenskaper så 

var det svårt att hitta företagsinformation om företagen inte var börsnoterade. 
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4 Förvärvet ska vara bland de 100 största inom landet (sett till värdet på förvärvet) 

under den utsatta tidsperioden -> Detta valdes för att begränsa oss samt att urvalet 

skulle genomföras på samma grunder i alla länder. 

5 Förvärvet ska vara hundraprocentigt -> Detta för att fullt ut kunna härleda 

synergierna till förvärvet och på sätt minimera risken för att det har varit andra 

faktorer som lett det förbättrade nyckeltalet. 

6 Förvärvet ska ske inom samma land -> Både det förvärvande företaget och 

målföretaget ska vara verksamt inom samma land detta på grund av att variabeln på 

tillit mäter social tillit inom varje land. 

Detta ledde till att en mängd data på en rad olika företag som gjort förvärv hittades. Det 

fanns tillfällen då samma företag återkom i de listor över företagsförvärv som hämtats ut. 

Detta gör att det finns en risk för att urvalet blir bias. Ett bias urval är när urvalet inte 

representerar populationen som ska undersökas (Bryman & Bell, 2003, s. 177). Därför har 

vi valt att rensa bort de företag som förekommer två eller flera gånger för att undvika att 

samma företag analyseras flera gånger. 

Vi har inte ett slumpmässigt urval i denna uppsats. De generaliseringar som har gjorts i 

slutet på denna uppsats kommer att göras på de företag som har haft möjlighet att komma 

med i vårt urval. Något som även ska påpekas är att utifrån de begränsningarna i mån av 

data har de hundra största företagsförvärven endast kommit med. Detta har lett till att det 

blir en skev fördelning. Därav blir generaliseringen främst mot de största förvärven som har 

gjorts inom det undersökta tidsintervallet. Däremot har det försökt göras mer långtgående 

slutsatser om data eftersom att resultatet pekade åt samma håll. 

4.3 Analysmetod 

Ska en statistisk analys genomföras för att studera samband mellan olika faktorer så är de 

vanligaste alternativen korrelations- och regressionsanalys (Eriksson & Wiedershem-Paul, 

2011, s. 125). För att analyser om det finns något samband mellan social tillit och lyckade 

företagsförvärv har vi valt att använda oss av en regressionsanalys. När en 

regressionsanalys skattas så försöker forskaren hitta ett samband mellan den beroende 

variabeln, Y, och de oberoende variablerna. Den absolut lättaste regressionsanalysen har en 

beroende och en oberoende variabel. Det är dock vanligare att en så kallad multipel 

regressionsanalys där flera variabler ingår skattas. Styrkan i att använda en multipel 

regressionsanalys är att flera variabler kan analyseras samtidigt (Studenmund, 2006, s. 39-

43). En generell form på regressionsmodell är: 

 

Där: 

Y=beroende variabel 

Xi=oberoende variabler 

 =felterm 
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I modellen valdes vilka variabler vi tror påverkar företagsförvärvets synergieffekter som 

mäts i form av avkastning på totalt kapital. Dessa beroende och oberoende variabler 

presenteras mer utförligt längre fram i arbetet. Vi har valt att använda oss av en multipel 

regressionsmodell, då denna analysmetod lämpar sig till uppsatsens problem och passar in 

på den kvantitativa forskningsmetoden.   

För att mäta hur väl regressionsmodellen fungerar kan ett så kallat R
2
 mått användas. Detta 

mått antar ett en siffra mellan 0 till 1 och ju högre denna siffra är desto bättre fungerar den 

skattade modellen (Studenmund, 2006, s. 50-51). Ett problem med R
2
 värdet är att det 

aldrig kan bli lägre även om fler variabler adderas till modellen. Därför kan istället ett så 

kallat justerat R
2
 värde användas. Det justerade värdet kan både öka, minska och vara 

konstant (Studenmund, 2006, s. 53-55). Vi kommer att använda oss av både R
2
 och det 

justerade R
2
 värdet för att undersöka hur bra modellen fungerar. Dock finns det andra 

viktiga faktorer att väga in och inte bara stirra sig blind på vilket värde R
2
 och det justerade 

R
2
 tar. En väldigt viktig del att ha i åtanke är hur väl de presenterade teorierna passar in i 

modellen. R
2
 kan bli högt även om teorierna inte alls har något samband med vilka 

variabler som valts för att förklara ett fenomen (Studenmund, 2006, s. 56). 

4.4 Problem med multipel regressionsanalys 

När denna analysmetod används så kan en rad olika problem uppstå. Nedan kommer dessa 

beskrivas och en förklaring kommer att göras till huruvida tester kan genomföras för att 

identifiera dessa. Det är viktigt att vid skapandet av modellen visa på en förståelse för dessa 

problem och väga in detta i trovärdigheten för modellen. Om det finns stora problem med 

modellen så blir det svårare att statistiskt säkerställas resultatet från den. 

Överanpassning kan vara ett problem som uppstår när forskaren använder sig av för 

avancerade statistiska metoder. Då kan modellen ha anpassats till slumpavvikelser istället 

för att hitta ett statistiskt mönster (Lantz, 2011, s. 164). Detta kan då leda till att det tidigare 

beskrivna R
2
 värdet blir för högt. För att justera för detta problem, så kan det justerade R

2
 

värdet istället användas (Lantz, 2009, s. 416). Som vi har beskrivit ovan så har bägge dessa 

mått undersökts under dataprövningen. 

I en modell så vill forskaren att varje variabel ska vara oberoende av de andra variablerna. 

Det ska alltså vara låg korrelation mellan de olika variablerna i modellen. Fenomenet med 

att de olika variablerna beror av varandra kallas för multikollinearitet. Enligt de antaganden 

som görs för en regressionsanalys säger ett av antagandena att ingen oberoende variabel är 

en perfekt linjär funktion av en annan oberoende variabel. Med andra ord skulle 

multikollinearitet strida mot ett av de mest grundläggande antaganden med en 

regressionsanalys (Studenmund, 2006, s. 245-247). Trots detta antagande är det svårt att 

undvika multikollinearitet fullt ut när modellen skattas (Lantz, 2009, s. 416). Perfekt 

multikollinearitet innebär att alla variabler är perfekt korrelerade med varandra. Detta kan 

undvikas genom att noga tänka igenom vilka variabler som används i modellen 

(Studenmund, 2006, s. 247). Vi har vid val av variabler noga funderat på huruvida olika 

variabler påverkar varandra. Eftersom att det är relativt lätt att i en studie att undvika 

perfekt multikollinearitet så brukar fokus läggas på imperfekt multikollinearitet. Den kan 

definieras som ett linjärt funktionssamband mellan två eller fler oberoende variabler som är 

såpass starkt att det kan påverka uppskattningen av koefficienterna (Studenmund, 2006, s. 
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249). Vi har testat för multikollinearitet. Detta görs med hjälp av att testa korrelationen 

mellan de olika variablerna i modellen för att hitta indikationer på om det finns 

multikollinearitet. En vanlig använd tumregel på hög korrelationen mellan två variabler 

ligger på över 0,8, men det är inget som är skrivit i sten (Studenmund, 2006, s. 257). 

Ett annat problem som kan finnas vid en regressionsmodell är heteroskedasticitet 

(Studenmund, 2006, s. 346). Det finns två olika typer av heteroskedasticitet. Den ena är ren 

heteroskedasticitet och uppstår av feltermen i en korrekt specificerad modell. Den andra är 

oren heteroskedasticitet och det uppstår på grund av ett specifikt fel som till exempel 

utelämnande av en variabel (Studenmund, 2006, s. 257). Om det finns problem med 

heteroskedasticitet kan det leda till att regressionsmodellen inte längre är den minsta 

varians estimatorn. Det kan också leda till opålitliga hypotestester (Studenmund, 2006, s. 

353-354). I empirin kommer tester att genomföras för att testa för detta. Testet som 

genomförs är ett så kallat White-test och programmet som används för detta test är Stata. 

4.5 Signifikanttester 

För att forskaren ska kunna undersöka om de teorier som undersökts stämmer in på empirin 

eller inte så används hypotestester. Detta är en mycket viktig del vid en kvantitativ studie 

(Eliasson, 2006, s. 106). För att kunna dra slutsatser om det som studeras så måste dessa 

hypoteser testas statistiskt. Detta för att kunna ge bevis på dess sanningsenlighet och testa 

för att dessa bevis inte har uppstått av slumpen (Lantz, 2011, s. 80). 

Bland annat kan hypoteserna testas genom två olika signifikanstester, T-test och ett F-test. 

Dessa tester genomförs genom att två olika hypoteser antas, noll hypotesen och alternativ 

hypotesen. Noll hypotesen brukar vara den hypotes där det antas att inget samband 

existerar. Alternativ hypotesen brukar antas vara att ett samband existerar och att 

parametern signifikant kan skiljas från noll. T-testet undersöker huruvida den individuella 

parametern i regressionen är signifikant skiljt från noll. Vilket innebär att noll hypotesen 

antas vara, att ingen av de oberoende variablerna påverkar den beroende variabel och 

alternativ hypotesen är att de påverkar. Vid ett F-test prövas alla variabler i modellen var 

för sig för att se om de signifikant kan skiljas från noll. Där antas hypoteser för varje 

variabel i modellen. Noll hypotes vid F-test innebär ett antagande om att just den testade 

variabeln inte påverkar den beroende och alternativ hypotesen antas att den enskilda 

variabeln påverkar den beroende variabeln (Studenmund, 2006, s. 113-115, 121, 152). Vid 

dessa hypotestester så måste en signifikansnivå väljas. Generellt sett så brukar det 

diskuteras att en lägre signifikansnivå är bättre. Vanligtvis väljs en signifikansnivå på 5 % 

(Studenmund, 2006, s. 126). Vi har valt en signifikansnivå på 5 procent. Detta eftersom att 

det är vanligt förekommande inom området. Det innebär att vi accepterar modellen kan ha 

fel i 5 procent av fallen. Ibland har även testerna undersökts på en signifikansnivå på 10 

procent. Detta för att kunna utöka det analytiska underlaget. 

4.6 Avkastning på totalt kapital och variabler 

Uppsatsens huvudfokus har varit att undersöka hur social tillit påverkar företagsförvärv och 

dess synergieffekter. För att mäta utfallet av förvärv har vi valt att studera avkastning på 

totalt kapital. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna studera huvudfrågan har vi lagt till 

kontrollvariabler som också kan påverka avkastning på totalt kapital. Detta för att kunna 
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isolera effekterna av just den sociala tillitens inverkan. I denna del kommer en presentation 

av de variabler som används i vår modell samt förklaring utöver varför de har valts. Först 

kommer en mer ingående förklaring av den beroende variabeln, avkastning på totalt kapital 

att göras. Sedan presenteras de oberoende variablerna och anledningen till varför de har 

tagits med i modellen. 

4.6.1 Nyckeltal - Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital går under flera definitioner i litteraturen men de utgår från 

samma uträkning och får således samma resultat. Andra namn som används flitigt i den 

tidigare litteraturen är räntabilitet på totalt kapital, avkastning på totalt kapital, return on 

assets eller return on total assets. För att göra det så tydligt som möjligt har begreppet 

avkastning på totalt kapital använts konstant genom hela uppsatsen. Avkastning på totalt 

kapital kan härledas från DuPont-modellen (Figur 1) som reflekterar ett företags balans och 

resultaträkning (Nilsson et al., 2002, s. 147). Valet av måttet avkastning på totalt kapital 

föll på att vi sökte ett mått som reflekterade hela företaget och inte endast från ett 

aktieägarperspektiv som många mått är fokuserade på. Vidare tar avkastning på totalt 

kapital hänsyn till företagets kapitalstruktur. Det vill säga att måttet avspeglar avkastning 

utan någon speciell hänsyn till hur mycket företaget har belånat för att öka avkastningen 

(Nilsson et al., 2002, s. 145). Diskussioner har förts huruvida valet skulle falla på 

avkastning på totalt kapital eller den betydligt mer använda måttet avkastning på eget 

kapital. Valet föll på avkastning på totalt kapital då avkastning på eget kapital kan 

förändras mycket utifrån vilken belåningsgrad företaget har. Då högre belåningsgrad kan 

leda till en högre hävstång för att driva upp företagets vinster (Nilsson et al., 2002, s. 145). 

För att vara konsekvent har vi valt att beräkna avkastning på totala kapital som årets 

resultat längst ner på resultaträkningen dividerat med bokslutets totala kapital när siffror har 

insamlats från Datastream. Som Figur 1 visar härleds nyckeltalet avkastning på totalt 

kapital från stora delar av verksamheten och därmed är detta ett bra nyckeltal för att spegla 

en företagsprestation.  
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Figur 1. Härledning av avkastning på totalt kapital. 

Källa: (Nilsson et al., 2002, s. 147) 

Det mest lämpade sättet att beräkna avkastningen på totalt kapital är med resultat efter 

finansiella poster plus räntekostnader dividerat med totalt kapital. Detta på grund av 

eventuella skatteavdrag företagen kan göra vid lånefinansiering. (Brealey et al., 2010, s. 

711) Eftersom att vi endast är intresserade av skillnaden i måttet så har variationer i 

beräkningen minimal inverkan. Det viktigaste är att samma uträkning används för all data 

som samlats in. Dessutom ger Datastream vissa begränsningar som uppstått vid insamling 

av data. Datastream definierar nettoresultatet som resultatet längst ner på resultaträkningen 

efter alla operativa och icke operativa inkomster, kostnader, skatt, reserver, 

minoritetsintressen och extraordinära kostnader. Den andra delen i ekvationen nämligen, 

totalt kapital, har Datastream definierat som summan av de totala omsättningstillgångarna, 

långfristiga fordringar, investeringar i minoritetsintressen, övriga investeringar, 

nettotillgångar och övriga tillgångar. Eftersom totala tillgångar ska balansera med eget 

kapital plus skulder kan vi använda detta mått som är desamma totalt kapital eller 

balansomslutningen. 

4.6.2 Variabler 

Skillnaden på avkastning på totalt kapital (Rt1, Rt3) - Detta är den variabel som är 

modellens beroende variabel. Det är alltså denna variabel som används för att mäta 

synergieffekterna i form av avkastning på totalt kapital. Vi har studerat skillnaden, mätt i 

procentenheter, i detta nyckeltal ett samt tre år efter förvärvsåret. När denna variabel har 

räknats ut har vi använt oss av en referenspunkt eller en så kallad startpunkt. 

Referenspunkten är uträknad genom att ta den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital 
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för de tre åren före förvärvet. Detta har gjorts för att korrigera för konjunkturella skiftningar 

och andra externa faktorer som kan påverka ett enskilt år. Det skulle exempelvis kunna röra 

sig om att företaget får en upptaxerad skatteskuld ett år vilket drar ner resultatet för 

företaget markant ett år. Det är just dessa extrema individuella tillfälligheter som försökts 

undvikas med hjälp av ett genomsnitt.  

Rt1 och Rt3 representerar tillväxten i avkastningen på totalt kapital ett år efter respektive tre 

år efter förvärvstidpunkten.  Eftersom att vi valt at mäta denna skillnad i procentenheter kan 

detta rent matematiskt i allmän form skrivas som Xt - Xt-1, där Xt är tidpunkten ett eller tre 

år efter förvärvet och Xt-1 är referenspunkten. Först var tanken att använda måttet som en 

procentuell förändring. Dock uppstod problem med att mäta den procentuella förändringen 

på grund av att procentuella förändringen i vissa fall där talet 0 i ekvationen har 

framkommit, exempelvis om avkastning på totalt kapital skulle vara 0 procent ett år vilket 

skulle kunna ge följande ekvation ((5-0)/0) vilket inte går att lösa ut. Därav har vi valt 

procentenheter för att vi anser det ger en mer korrekt bild av det empiriska data som 

samlats in och för att minimera risken för att extrema observationer uppstår som är till följd 

av detta problem. 

Social tillit - Eftersom att denna studies syfte är att undersöka huruvida social tillit 

påverkar synergieffekter, så är denna variabel självklar att ha med i uppsatsen. Datat på den 

sociala tilliten har hämtats från OECD ilibrary som är deras databas. Datat är 

sammankopplat till att besvara OECD:s generella undersökningsfråga som lyder: 

”Generellt sett skulle du säga att du kan lita på de flesta människorna eller måste du vara 

mycket försiktig vid möte med människor?”. OECD har sammanställt data från två olika 

undersökningar dels studien European Social Survey (ESS, 2008 wave 4) och dels studien 

International Social Survey Programme (ISSP, 2007 wave). Detta har sedan sammanställts 

för de undersökta länderna vilket har gett oss det data som används vid modellbyggandet. 

Datat är presenterat per land och de har blivit bedömda på en procentuell skala där 100 

procent innebär att det finns maximal social tillit inom landet medens noll procent innebär 

att det inte finns någon social tillit i landet över huvud taget. Även om de studier som data 

är grundat på är från några år tillbaka så framhäver Berggren et al. (2011) att social tillit är 

en relativt stabil variabel som inte förändras nämnvärt över tid. 

4.6.3 Kontrollvariabler 

Marknadsvärde - Marknadsvärdet har valts för att kunna uppskatta företagets storlek. 

Eftersom att urvalsprocessen har gjort att vi endast tagit med företag som är börsnoterade 

var detta det enklaste sättet för att mäta företagens storlek.  Enligt Simmonds (1990) & Seth 

(1990) uppstår det synergier efter företagsförvärv till följd av stordriftsfördelar. Det kan 

tänkas att dessa synergier kan mätas med företagens marknadsvärde. Det är då väsentligt att 

ta med detta för att kunna sortera bort de externa effekterna som också påverkar avkastning 

på totalt kapital. Detta datat är hämtat från Datastream och detta har sedan konverterats så 

att allt data är i samma valuta, mät i miljoner amerikanska dollar. För att uppskatta 

marknadsvärdet för varje enskilt företag har företagets utomstående aktier multiplicerats 

med aktiekursen per senaste stängningskurs vid den 31 december respektive år. Med tanke 

på att marknadsvärdet endast avspeglar en dag, så har vi valt att beräkna ett genomsnitt av 

det ingående marknadsvärdet och utgående marknadsvärdet under förvärvsåret. Detta för 

att försöka avspegla företagets storlek över ett år istället för att endast en dag. 
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Förändringen i Aktieindex- Aktieindex är en indikator på hur väl företagen i ett land mår. 

Vid en stigande börs finns en optimism om framtida vinster. Detta mått tas med för att 

kunna urskilja effekten av marknadstillväxt på avkastning på totalt kapital. Vid beräkningar 

av aktieindex har vi använt oss av varje lands index för den börsen som bolagen i vår studie 

är noterat på. För att minimera risken för tidsdifferenser har förändringen i aktieindex 

beräknats i precis samma tidsperiod som avkastning på totalt kapital. Det vill säga att vi har 

räknat ut förändringen utifrån en referenspunkt som är genomsnittet av tre år före förvärvet 

och sedan har två slutpunkter, ett och tre år efter förvärvet. Aktieindexen är hämtade från 

Datastream. 

Förändringen i BNP - Detta är likt aktieindex en bra indikator på hur ett land mår. Dock 

styrs inte BNP, likt börsen, av utbud och efterfrågan utan BNP är helt enkelt en summering 

av de varor och tjänster ett land producerat för en slutlig användning. När denna variabel 

ökar så ökar företagens produktion och därmed kan det tänkas att även deras vinster ökar. 

På samma sätt som vid uträknade av aktieindex måste förändringen i BNP mätas under 

samma period som skillnaden i avkastningen på totalt kapital mäts för. Alltså har även BNP 

räknats ut ifrån en referenspunkt som genomsnittet av de tre åren före förvärvet för att 

sedan kunna mäta den procentuella förändringen ett och tre år efter förvärvet. Många 

tidigare studier har genomförts för att undersöka vilka effekter tillit har på ekonomisk 

utveckling mätt i BNP. Detta har till exempel Berggren et al. (2008) gjort. Dock använder 

de BNP som den beroende variabeln men eftersom att detta samband har testats tidigare så 

motiverar det att använda BNP som en kontrollvariabel för att kunna isolera de effekterna 

som kommer ifrån tillit. 

Ränteläge i landet - En del företag måste låna pengar för att kunna genomföra ett 

företagsförvärv. Räntan på dessa lån bör alltså ha en naturlig påverkan på avkastningen på 

totalt kapital, detta då högre räntekostnader drar ner företagets vinster. Räntenivån är 

inhämtad för respektive undersökt land där företaget verkar i och avspeglar reporäntan. Vi 

har valt att ta med den genomsnittliga reporäntan för varje land under det året som företaget 

har genomfört förvärvet. Variabeln är inhämtad från Datastream. 

4.7 Modellen 

Nedan kommer de regressionsmodeller som använts i uppsatsen att presenteras. Utifrån den 

beroende och de oberoende variablerna har det skapats två olika modeller. Vi har valt att 

bygga två olika modeller dels en som testar de kortsiktiga effekterna av att genomföra 

förvärv och en som testar de mer långsiktiga effekterna. Modell ett kommer att se ut enligt 

följande i sitt grundutförande: 

 

Där Rt1 är skillnaden i avkastning på totalt kapital ett år efter förvärvet, Social är värdet på 

den sociala tilliten i landet där förvärvet gjorts, Marknads är marknadsvärdet på 

förvärvande företag i dollar,Δindex1 är förändringen i aktieindex i landet förvärvet sker för 

samma mätperiod som förändringen i avkastningen på total kapital, ΔBNP1 är förändringen 

i BNP i landet där förvärvet gjorts för samma mätperiod som förändringen i avkastningen 

på total kapital, och Ränta är ränteläget i landet där förvärvet gjorts vid förvärvsåret. 

Modell två kommer att se ut enligt följande i sitt grundutförande: 
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Där Rt3 är skillnaden i avkastning på totalt kapital tre år efter förvärvet, Social är värdet på 

den sociala tilliten i landet där förvärvet gjorts, Marknads är marknadsvärdet på 

förvärvande företag i dollar, Δindex3 är förändringen i aktieindex i landet förvärvet sker för 

samma mätperiod som förändringen i avkastningen på total kapital, ΔBNP3 är förändringen 

i BNP i landet där förvärvet gjorts för samma mätperiod som förändringen i avkastningen 

på total kapital, och Ränta är ränteläget i landet där förvärvet gjorts vid förvärvsåret. 

4.8 Genomförande 

Datat som använts i denna uppsats har inte varit lätt att få tag på, utan flera steg av 

bearbetning har genomförts. Detta har bland annat beskrivits i stycket rörande urval och 

kommer att behandlas mer i access samt bortfallsanalys. Därför kommer här inte lämnas 

någon mer beskrivning om hur detta har genomförts. Däremot så har vi vid ett flertal 

tillfällen testat individuella observationer för att kontrollera om det data som vi har haft 

tillgång till faktiskt stämmer överens med företagens årsredovisningar.  Detta för att kunna 

säkerställa att inte fel har uppstått vid all sortering och hantering av data. Vid 

genomförandet av analyserna i denna studie har statistikprogrammen SPSS och STATA 

använts. Vid användning av statistikprogrammen såg vi till att allt data var i numerisk form. 

Anledning till att två program har använts är för att säkerställa och kontrollera att 

skattningarna av modellerna är korrekt genomförda.  

Vi har genom olika tester haft som mål att visa på att de skattade modellerna som använts 

inte innehåller några problem med heteroskedasticitet och/eller multikollinearitet. Detta har 

genomförts med hjälp av SPSS och STATA. Extrema observationer, så kallade outliers har 

även varit ett ämne som återkommit i denna uppsats och behandlas i ett eget avsnitt då det 

är en stor del av den analys som genomförts. Själva analysen i denna uppsats har verkställts 

med hjälp av en skattad multipel regressionsanalys. Två signifikanstester har använts. 

Dessa tester är så kallad F- och T-tester och de gör det enkelt att analysera om det finns 

statistisk signifikans. Sedan har modellen modulerats för att kunna söka svar på uppsatsens 

problemformulering. Dessa moduleringar kommer att presenteras mer djupgående i 

empirin. 

4.9 Outliers 

Inece & Porter (2006) visar att programmet Datastream uppvisa vissa tvivelaktiga 

uppgifter, där företagens presenterade värden i datorprogrammet Datastream kan skilja sig 

mot företagets ekonomiska dokument. Detta är ett problem vi har stött på i samband med 

att data har testats och tveksamma outliers har kommit med i datainsamlingen Detta 

problem inverkar så klart på studiens resultat. För att exemplifiera problem som kan uppstå 

så har till en observation blivit inkluderat i datat från Datastream som visar att företaget 

Gigaset i Tyskland under året 2002 hade ett bokfört värde på totala tillgångar på 46 

miljoner när vinsten samma år var på 4627 miljoner. Detta är helt orimligt i vår mening då 

årets vinst ska inkluderas i företagets egna kapital och därför kan eller ska inte totala 

tillgångar vara lägre än årets vinst. Det visar sig att Gigaset själva inte har några 

ekonomiska dokument publicerade innan år 2004. Anledningarna till detta fel kan vi endast 

spekulera i men vi noterar att företaget bytte namn under den beröra perioden, huruvida de 
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beror på en avstyckning av verksamhet eller något annat avser vi inte att utreda något 

djupare. Dock är det väsentligt att påpeka detta, för att kunna motivera för borttagning av 

outliers på grund av data som blivit felaktigt rapporterat. 

Dessa outliers kan leda till vissa problem uppstår när regressionsmodellen ska skattas. Ett 

problem är att outliers kan bli så kallade inflytelserika observationer. Aguinis et al. (2013) 

har skrivit om olika outliers och hur forskaren kan identifiera dem. Det finns en rad olika 

typer av outliers och i empirin så har tester på om uppsatsens data kan innehålla 

inflytelserika outliers genomförts. En inflytelserik outlier kan vara en observation som 

ensam kan ha en så pass stor påverkan på hela data så att regressionsanalys blir felaktigt. 

Inflytelserika outliers kan identifieras genom att skatta en regressionsanalys med outliern 

inkluderad för att sedan skatta samma modell igen efter att den inflytelserika outliern är 

exkluderad. Om värdet på i R
2
 stiger kraftigt efter att outliern har bortsorterats, innebär det 

att outliern starkt influerar resultaten (Aguinis et al, 2013). Testerna presenteras under 

empirin. 

4.10 Access 

För att insamling av datat ska inbringa ett bra underlag för senare tester är det kritiskt att få 

tillgång till relevant data och information, detta brukar kallas för access (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 135). Datainsamlingen kan delas in i två delar, den första är ämnad för 

den sociala tilliten som har sammanställts av OECD, den andra delen består av det 

ekonomiska datat för uträkningen av avkastning på totalt kapital. 

Social tillit är tillhandahållen av OECD och är en offentlig handling som tillhandahålls via 

deras hemsida, därav var insamlingen av detta datat förhållandevis enkel i jämförelse med 

insamlingen av den ekonomiska datat. Den andra delen avseende tillgången till den 

ekonomiska datan var förhållandevis tidskrävande. Vi fick upprätta kontakter med 

distributörerna av databasen Zephyr för att få tillgång till en databas som listade alla 

förvärv för respektive land. Ett alternativ hade varit att betala en prenumeration för detta. 

Dock var kostnaden för detta allt för stor.  

Problemet med att inte köpa en prenumeration var att vid sökning i Zephyr gavs bara 

företagens skattenummer och dessa fick därför sökas upp via andra källor. Detta eftersom 

att företagsnamnet behövdes för att kunna hämta ner företagsspecifika data i Datastream för 

uträkningen av avkastning på totalt kapital. De flesta skattenummer kunde matcha med 

företagsnamnet tack vare databasen Amadeus. Dock fanns inte alla skattenummer och 

företagsnamn i Amadeus, vilket resulterade i att en del skattenummer fick sökas via 

Google. Då delar av detta arbete skedde manuellt uppstår en risk för felaktigheter. Detta 

omständiga sätt har varit tvunget då vi har haft begränsade resurser. Efter sammanställning 

av vilka företag som bedrivit företagsförvärv från Zephyr byggde vi listor i Datastream som 

tillhandahålls via Umeå universitetsbibliotek, för att sedan inhämta data för de enskilda 

företagen. Utöver detta har ytterligare variabler kompletterats så som räntenivåer och 

valutakurser som är offentliga uppgifter tillhandahållna av Datastream eller respektive 

riksbank inom de undersökta länderna.  
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4.11 Bortfallsanalys 

Vid insamlingen av vilka företag som hade bedrivit företagsförvärv via Zephyr delgavs 

endast företagens skattenummer. Detta skapade problem, då vissa skattenummer var 

svårare att hitta än andra. Detta problem var i stort sätt endast begränsat till länder utanför 

Europa, vilket utgör en mindre del av uppsatsens data. De företag som inte gick att hitta via 

skattenumret har därför behandlats som bortfall i denna uppsats. Ibland kunde detta 

problem kringgås genom att enkelt infoga ett mellanslag vid landförteckningen och 

siffrorna i ett skattenummer och på så sätt hitta dessa via Google. Anledningen till att vissa 

skattnummer var svåra att hitta kan bero på att Zephyr ibland använde egna förteckningar 

eller nummer för vissa företag och dessa gick således inte att hitta via Google. Ett annat 

problem som uppstod vid insamlandet av datat från Zephyr var att programmet inte 

lyckades sortera bort företagsförvärv där flera intressenter var inblandade. Där helt enkelt 

minst två företag hade köpt upp ett företag till hundra procent för att dela upp företaget 

mellan köparna. Ett flertal av dessa förvärv lokaliserades till banksektorn där det kan antas 

att flera företag har varit med och delat upp målföretagets tillgångar mellan varandra. 

Många av dessa förvärv och styckningar har skett under finanskrisen 2008. Dessa 

observationer har vi sorterat ut manuellt genom att gå igenom alla listor med företag som 

har gjort förvärv. 

Vidare fick vi manuellt hantera företag som hade gjort förvärv upprepade gånger inom 

ramen av studiens valda undersökningsperiod. Med hänsyn till detta har mätperioden alltid 

tagits vid första förvärvet. De förvärv som har skett efter första förvärvet har tagits bort. 

Detta på grund av att inte få med dubbla observationer i uppsatsens data. Ur ett bästa 

scenario hade företaget efter sitt förvärv vuxit utan yttre påfrestningar, dock är verkligheten 

så att företagen är i ständig förändring och det är något vi här har försökt anpassa oss till. 

Det har även uppstått vissa problem vid inhämtningen av data via Datastream då viss 

information ibland saknas. Under ett flertal gånger har definitioner som N/A dykt upp i 

programmet vilket innebär att det inte finns några uppgifter insamlade för det specifika 

företaget under ett visst år. En av anledningarna till att just Datastream hade problem med 

att hitta viss data kan förmodligen bero på att företaget har genomgått en strukturförändring 

eller bytt namn. Då fångar Datastream inte upp detta utan istället rapporteras företaget som 

likviderat. Detsamma gäller för företag som har bytt namn. Datastream verkar sortera efter 

företagsnamn och kan därav inte länka ihop företag där ett namnbyte har skett. 

Målsättningen med insamlandet av data var att eftersträva en så när totalundersökning eller 

i största mån samla in så mycket data som möjligt utifrån de begränsningar vi hade. Ett sätt 

att kringgå stora delar av det bortfall hade varit om ett köp av data via Zephyr hade 

genomförts men med tanke på de resurser vi hade var detta en lösning som inte var 

ekonomiskt försvarbar. Det kan även tänkas leta upp individuella siffror manuellt i 

årsredovisningar för att råda bot på de siffror som ej var inrapporterade till Datastream, 

men här spelar tidsaspekten en stor roll och leta i årsredovisningar är mycket tidskrävande. 

Liknande problem har även konstaterats i tidigare studier så som Beugelsdijk et al. (2004) 

där det konstateras att empirisk litteratur på tillit och ekonomisk tillväxt plågas mer av 

databegränsningar än problem med utelämnade eller bias variabler. Vad vi fick in från 

Zephyr i första inhämtning av företagsförvärv och vad vi kunde testa data på presenteras i 

Tabell 1. Vi anser att trots problemen med bortfall så är det insamlade datat inom ramen för 
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det urval som är uppställt för denna uppsats. Därför kommer ändå slutsatser kunna dras från 

det faktiska datat som vi har samlat in. 

Tabell 1. Bortfall av data. 

Land nr Land namn Slutgiltig data Data från Zephyr 

1 Sverige 53 100 

2 Norge 11 53 

3 Nederländerna 18 39 

4 Estland 3 6 

5 England 52 100 

6 Spanien 32 100 

7 Österrike 6 11 

8 Danmark 12 25 

9 Belgien 16 52 

10 Tyskland 37 78 

11 Irland 3 11 

12 Frankrike 55 100 

13 Tjeckien 2 7 

14 Ungern 12 10 

15 Portugal 28 29 

16 Grekland 32 79 

17 Polen 28 100 

18 Chile 6 19 

19 Turkiet 6 10 

20 Mexico 11 18 

21 USA 41 75 

 
TOTAL 464 1022 
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5. DATA 

 

I detta kapitel redovisas det data som har samlats in samt den bakgrundsvariabel som har 

använts för att mäta landets utveckling. Här presenteras den beskrivande datan för alla 

variabler som sedan testas i empirin. 

 

5.1 Deskription av variabler 

Som Tabell 2 visar finns det en stor spridning mellan skillnaden i avkastning på total 

kapital sett till det högsta och lägsta värdet. Där det lägsta värdet från en observation är -

3349 procentenheters förändring på avkastning på totalt kapital i Rt1. Samtidigt är det 

högsta värdet en på en studerad observation 850 procentenheters förändring i Rt1. 

Spridningen mellan det lägsta värdet och det högsta är även stort då Rt3 studeras. Då är det 

lägsta talet en förändring på -3374 procentenheter samt det högsta talet är 784 

procentenheter. Den stora spridningen i datat beror på outliers. Genomsnittet för värdet på 

Rt1 var -2 procentenheter. För det Rt3 var genomsnittet -5 procentenheter. 

Tabell 2. Deskription av variabler. 

 
Rt1 Rt3 Social Ränta ΔBNP1 ΔBNP3 ΔIndex1 ΔIndex3 Marknads 

Lägsta -3349% -3374% 13% 2% 1% 1% -68% -60% 1,16 

Högsta 850% 784% 89% 41% 108% 86% 171% 283% 284647,5 

Medel -2% -5% 61% 4% 18% 23% 41% 42% 10013,72 

Median 0% -1% 61% 4% 16% 18% 44% 27% 1104,65 

S.D 169% 169% 17% 4% 14% 17% 42% 57% 24775,35 

 

Eftersom att vi har använt oss utav en referenspunkt som är genomsnittet av de tre 

föregående åren innan förvärvet och att den maximala tiden efter förvärvet är tre år innebär 

det att data har samlats in från 2001 till 2011. Detta ska inte blandats ihop med urvalsramen 

för företagsförvärv under åren 2004 till 2008.  

Mätperiod på 1 till 3 år efter förvärvet skapar underlag för att kunna få fram skillnaden i 

synergieffekterna på kort respektive lång sikt. Något som uppmärksammats är huruvida 

rådande konjunkturer har inverkat under de åren som data har samlats in. Det kan tänkas att 

vi har fångat in data längst ner i en konjunkturcykel eller högst upp. På så sätt kanske ett 

ännu längre perspektiv hade varit bra för att minimera risken av externa faktorer. Samtidigt 

finns det en problematik med att öka antalet år då förmodligen fler externa faktorer 

påverkar och det kan således bli svårare att mäta synergierna. Företaget kan till exempel 

göra avyttringar, flera förvärv, rekonstruktioner eller andra saker som gör det svårare och 
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mer diffust att fånga in synergieffekterna från ett företagsförvärv. Detta eftersom att företag 

är under ständig förändring. 

Kontrollvariablerna, ränteläget, BNP, aktieindex och marknadsvärdet har även de stora 

spridningar i högsta och lägsta värdet som kan ses i Tabell 2. Ränteläget i landet verkar ha 

den minsta spridning där det högsta värdet är 41 procent och det lägsta är 4 procent. 

Marknadsvärdet verkar ha den största spridning där det lägsta värdet är 1,16 miljoner dollar 

och det högsta är 284 647,50 miljoner dollar. För aktieindex 1 år är det högsta värdet 171 

procent och det lägsta är -68 procent. Aktieindex på 3 år har ett högsta värde på 283 procent 

och lägsta värde på -60 procent. Det verkar som att det inte är så stor skillnad i det lägsta 

värdet vad det gäller aktieindex oavsett om det är aktieindex på lång eller kort sikt. BNP på 

1 år har ett lägsta värde på 1 procent och ett högsta värde på 108 procent. För BNP på 3 år 

är det högsta värdet 86 procent och det lägsta är 1 procent. Vad det beträffar BNP är det 

lägsta värdet för 1 år och 3 år samma på 1 procent. Medelvärdet på aktieindex för år 1 

respektive år 3 är 41 procent och 42 procent.   

Huvudvariabeln, social tillit, visar också en stor spridning i statistiken. Det lägsta värdet är 

13 och det högsta värdet är 89 på en skala 0 till 100. Genomsnittsvärdet är 60. Trots att det 

finns viss spridning i den beroende variabeln, avkastning på totalt kapital, och 

huvudvariabeln, social tillit, ses detta inte som ett problem eftersom att huvudsyftet är att 

undersöka om det finns någon koppling mellan synergieffekterna vid förvärvet och den 

sociala tilliten. 

I Diagram 1 visas hur den sociala tilliten är fördelad mellan de olika länderna tillsammans 

med antalet förvärv per land som finns med i undersökningsmaterialet. De svarta staplarna 

indikerar den sociala tilliten per land och de grå visar antalet förvärv.  
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Diagram 1. Antal förvärv och social tillit, per land. 

Som tidigare nämnt och som kan ses i Diagram 1 så finns det en stor spridning mellan de 

olika länderna i social tillit. De mönster som kan hittas om tabellen studeras är att länderna 

som befinner sig i Norden har högst tillit av alla där Danmark toppar på 89. Rent generellt 

kan även konstateras att länderna i norra Europa verkar ha en social tillit på ungefär samma 

nivå. Noterbart är att länderna i den södra delen av Europa har ett lägre värde på den sociala 

tilliten. Klart lägst social tillit av alla länder har Chile på 13. 

I Diagram 1 kan även relationen mellan antalet förvärv och social tillit studeras. I topp vad 

det gäller antal förvärv är Frankrike med 55 förvärv tätt följ av Sverige och England i det 

insamlade datat. Det land med minst antal förvärv är Tjeckien med 2 stycken. Även om 

spridningen tycks vara stor så är det ungefär lika många förvärv som finns över 

genomsnittsvärdet för social tillit på 60 som under detta värde. Sammanlagt har det 

genomförts 240 förvärv i länderna som befinner sig över medel i social tillit och 224 i de 

som befinner sig under. 

5.2 Human development index (HDI) 

Human development index är mått som har använts som en del i uppsatsens analys för att 

studera om sambandet mellan tillit och utfallet av företagsförvärv skiljer sig åt för olika 

grupper av länder. Dessa siffror har endast använts som ett tillvägagångssätt för att sortera 

ut vilket data som ska skattas. HDI är ett sammansatt mått på hälsa, utbildning och inkomst 
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och presenterades först under 1990 som ett alternativ till det väl använda måttet BNP-

tillväxt.  

HDI värdena är insamlade av internationella uppgiftslämnare och är sammanställda i 

rapporten Human Development report. De kategoriserar HDI måttet utifrån fyra olika 

nivåer av HDI. Dessa är mycket hög HDI, hög HDI, medel HDI och låg HDI (Human 

development report, 2013). Denna variabel har inte inkluderats i regressionsmodellen utan 

används endast som ett sätt att sortera ut de mest utvecklade länderna i uppsatsens data och 

för att kunna testa utifrån detta. Vi använder oss av de kategorierna som UNDP använder 

sig av och i datat återfinns tre av de fyra olika kategoriseringar representerade. Dessa är 

mycket hög HDI, hög HDI och medel HDI. Kategoriseringen av vilka länder som faller 

inom vilken kategori av HDI är ett relativt mått som bygger på vilken percentil som landets 

siffra på HDI faller inom (Human development report, 2013). Som Diagram 2 visar så finns 

det en spridning i hur många av våra länder som faller innan för ramen för de olika 

nivåerna. 2 länder har mellannivå av HDI, 13 länder har hög nivå av HDI och 6 länder har 

mycket högt HDI. 

 

Diagram 2. Antal länder per kategori HDI.  
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6. EMPIRI 

 

I detta kapitel kommer de skattade modellerna att presenteras. Först testas modellerna för 

om det finns problem för heteroskedasticitet samt multikollinearitet. Detta för att 

undersöka om det är någon variabel som påverkar modellens huvudvariabel i allt för stor 

utsträckning. Dessa tester har genomförts för båda modellerna. Efter att modellerna har 

blivit testade för detta har modellerna skattats. Bägge modellerna har först undersökts i sitt 

grundutförande för att sedan successivt förändras för att kunna undersöka olika fenomen. 

Outliers påverkan har studerats och en sortering utifrån länders utveckling har också 

genomförts för att undersöka skillnader mellan olika länders utvecklingsnivå. 

 

6.1 Test för heteroskedasticitet 

Det test som genomförts för att undersöka om modellerna har problem med 

heteroskedasticitet är White-test. Först testades modellen som är skattad för det kortsiktiga 

perspektivet. Resultatet från det testet redovisas i Tabell 3. Som Tabell 3 visar finns inga 

problem med heteroskedasticitet. Detta eftersom att signifikansnivån är högt. Här har en 

signifikansnivå på 5 procent använts och eftersom att signifikansnivån på White-testet är 

0,9997 så överstiger testet den valda signifikansnivån.  

Tabell 3. Test för heteroskedasticitet. 

  Chi2(20) 5,15 

Signifikansnivå 0,9997 
  

Även modellen som är skattad för det långsiktiga perspektivet testades. Resultatet från det 

testet redovisas i Tabell 4. Även här kan inga problem med heteroskedasticitet ses. Återigen 

på grund av det höga signifikansvärdet på 0,9949. Ingen av modellerna verkas således ha 

problem med heteroskedasticitet. 

 

Tabell 4. Test för heteroskedasticitet. 

  
Chi2(20) 7,46 

Signifikansnivå 0,9949 
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6.1 Test för multikollinearitet   

 Tabell 5 och 6 nedan redovisar korrelationen mellan beaktade variabler, dvs. ger en 

indikation på graden av multikollinearitet mellan variablerna. Som sagt tidigare så finns 

tecken på multikollinearitetsproblem när värdet på korrelationen mellan två variabler 

överstiger 0,8 (Studenmund, 2006, s. 257). Alla variabler samvarierar till viss del men det 

är först när korrelationen blir högre än 0,8 som det kan bli problem för analysen. Tabellerna 

nedan visar denna korrelation mellan de olika variablerna i studiens två 

regressionsmodeller. I Tabell 5 redogörs de variablerna som används när de kortsiktiga 

effekterna studerats. Där kan vi se att den inte visar något tecken på 

multikollinearitetsproblem. 

Tabell 5. Test för multikollinearitet. 

 
Rt1 Social Ränta ΔBNP1 ΔAktie1 Marknads 

Rt1             

Pearson Correlation 1 0,092 -0,069 -0,254 0,089 -0,12 

Sig. (2-tailed)   0,055 0,15 0 0,064 0,807 

Social             

Pearson Correlation   1 -0,149 -0,031 0,066 -0,06 

Sig. (2-tailed)     0,002 0,52 0,174 0,211 

Ränta             

Pearson Correlation 
-

0,069 -0,149 1 0,145 -0,038 0,169 

Sig. (2-tailed) 0,15 0,002   0,003 0,434 0 

ΔBNP1             

Pearson Correlation 
-

0,254 -0,031 0,145 1 -0,138 0,041 

Sig. (2-tailed) 0 0,52 0,0033   0,004 0,393 

ΔAktie1             

Pearson Correlation 0,089 0,066 -0,038 -0,138 1 -0,098 

Sig. (2-tailed)           0,041 

Marknads             

Pearson Correlation 
-

0,012 -0,06 0,169 0,041 -0,098 1 

Sig. (2-tailed) 0,807 0,211 0 0,393 0,041   
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Tabell 4 redogör för de variabler som använts för att testa för de långsiktiga effekterna av 

företagsförvärv. Även denna tabell visar inga tecken på problem med multikollinearitet. 

Tabell 6. Test för multikollinearitet. 

 
Rt3 Social Ränta ΔBNP3 ΔAktie3 Marknads 

Rt3 

      Pearson Correlation 1 0,03 0,015 0,044 0,027 0,01 

Sig. (2-tailed) 
 

0,537 0,759 0,361 0,579 0,83 

Social 

      Pearson Correlation 0,03 1 -0,152 -0,119 -0,218 -0,066 

Sig. (2-tailed) 0,537 
 

0,001 0,013 0 0,166 

Ränta 

      Pearson Correlation 0,015 -0,152 1 0,169 -0,005 0,171 

Sig. (2-tailed) 0,759 0,001 
 

0 0,923 0 

ΔBNP3 

      Pearson Correlation 0,044 -0,152 0,169 1 0,18 0,002 

Sig. (2-tailed) 0,361 0,013 0 
 

0 0,964 

ΔAktie3 

     Pearson Correlation 0,027 -0,218 -0,005 0,18 1 -0,122 

Sig. (2-tailed) 0,579 0 0,923 0 
 

0,011 

Marknads 

      Pearson Correlation 0,01 -0,066 0,171 0,002 -0,122 1 

Sig. (2-tailed) 0,83 0,166 0 0,964 0,011 
  

Eftersom att varken modellen som är skapad för att studera de kortsiktiga (1 år) effekterna 

eller modellen som är skapad för att studera de långsiktiga (3 år) effekterna uppvisar något 

tecken på problem med multikollinearitet så behålls alla variabler.   

6.2 Regression på kort sikt 

Här kommer resultatet från regressionerna som är skattade för de kortsiktiga effekterna att 

presenteras. 
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6.2.1 Regression 1: Före bortsortering av outlier 

Nedan följer de tester som genomförts för avkastningen på totalt kapital på kort sikt. Som 

tidigare presenterat ser modellen ut enligt följande: 

 

När denna modell skattas så visar den ett lågt värde på R
2
 på 0,004. Detta innebär att 

modellen endast kan förklara 0,4 procent av skillnaden i Rt-talet på kort sikt av de 

oberoende variablerna. Även sett till det justerade R
2
-värdet på -0,007, som är mycket lågt, 

så verkar förklaringsgraden vara låg för denna modell. Vidare visar F-testet en 

signifikansnivå på 0,859, vilket även det bekräftar att modellen inte visar ett statistiskt 

samband mellan den beroende variabel och den oberoende variabeln. F-testet har 

genomförts med en vald signifikansnivå på 0,05 och eftersom att testet visar en 

signifikantnivå på 0,859 så är det långt ifrån signifikant. F-testet har alltså visat att ingen av 

modellens oberoende variabler har ett signifikant samband modellens beroende variabel. 

6.2.2 Regression 2: Efter bortsortering av outlier 

Anledningen till att dessa problem när vi skattar modellen, kan bero på att det skulle kunna 

finnas outliers. Outliers kan ha stor påverkan på resultaten när det testas. Forskaren får själv 

bestämma om den vill sortera bort outliers och vad som anses vara en outlier. Det är dock 

omdiskuterat om det är ok för forskare att ta bort dem eller ej (Studenmund, 2006, s.73). 

Modellen kan, som tidigare presenterats, ha problem med inflytelserika outliers. 

För att finna om datat innehåller outliers så kan histogram, boxplot eller andra visuella 

diagram användas (Aguinis et al, 2013). Vi har testat om modellens beroende variabel, 

avkastning på totalt kapital på kort sikt, innehåller outliers. Som boxploten (Diagram 3) 

visar finns det ett extremvärde vid ungefär -30.0. Det är den 217 observationen. Detta kan 

alltså vara en inflytelserika outlier i modellen. 
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Diagram 3. Outliers. 

När datat testas efter att ha exkluderat den 217:e observationen visar skattningen på ett R
2
 

värdet 0,030, vilket är högre än det tidigare värdet på 0,004, vilket visar tecken på att den 

bortsorterade outliern är en inflytelserik outlier. Även det justerade R
2
 värdet är högre, 

0,019 (-0,007). Efter att datat har justerats för detta extremvärde visar F-testet ett bättre 

signifikantvärde på 0,020, vilket innebär att det finns ett samband mellan någon av 

modellens oberoende variabler och den beroende variabeln. I Tabell 7 redovisas resultaten 

för modellen skattad utan outlier. 

Tabell 7. Regression med bortsortering för outliers. 

 
Beta Standardavvikelse Signifikansnivå 

Konstant -0,136 0,11 0,216 

Social 0,466 0,15 0,02 

Ränta 0,039 0,655 0,953 

Marknads -7,543E-07 0 0,477 

ΔAktieindex1 -0,084 0,062 0,171 

ΔBNP1 -0,253 0,191 0,186 
 

Tabell 7 visar vilka av modellens oberoende variabler som påverkar modellens beroende 

variabel. Modellens huvudvariabel, social tillit, visar att den är signifikant skiljt från noll 

vid både en signifikantnivå på 10 procent och 5 procent. Det innebär att denna variabel rent 
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statistiskt sett kan säkerställas påverka modellens beroende variabel. Betat indikerar att om 

den sociala tilliten ökas med en enhet kommer den beroende variabel att öka med 0,466. De 

andra variablerna verkar inte ha någon påverkan på den beroende variabel i denna modell. 

Även om både BNP på kort sikt och Aktieindex på kort sikt är nära att visa ett signifikant 

samband, i alla fall vid en signifikansnivå på 10 procent. 

6.2.3 Regression 3: Sorterat utifrån landsutveckling 

Som visat ovan så finns det tendenser att den sociala tilliten påverkar den beroende 

variabeln. Vid skattning av regressionsanalysen ovan har ingen hänsyn till skillnad mellan 

hur utvecklade länder är tagits med. För att testa för hur välutvecklade länder är så har 

human development index (HDI) använts. Detta har beskrivits mer ingående i kapitlet data. 

Regressionsanalyser har genomförts där länder som ingår i mycket hög HDI och hög HDI 

men inte på länder som har medel HDI. Detta beror på att det finns för få länder som faller 

in under kategorin medelutvecklade länder. När dessa följande tester genomförts är den 

inflytelserika outliern bortsorterad. 

Regressionsanalysen när bara länder som ingår i kategorin mycket hög HDI testas så visar 

det ett R
2
 värde på 0,049 och justerat R

2
 på 0,019. F-testet är inte signifikant skiljt från noll 

och därmed så indikerar det att ingen av de oberoende variablerna påverkar den beroende 

variabeln. Dock visar T-testet att både den sociala tilliten och aktieindex på kort sikt 

påverkar modellens beroende variabel vid en signifikansnivå på 10 procent. Den sociala 

tilliten är även signifikant vid 5 procents signifikansnivå. Som Tabell 8 visar så påverkar 

den sociala tilliten på ett sådant sätt att om den ökar med en enhet så kommer skillnaden i 

avkastningen på totalt kapital på kort sikt att öka med 1,136. Betat på index på kort sikt 

indikerar att om index ökar med en enhet kommer avkastningen på totalt kapital att 

förändras med -0,332. 

Tabell 8. Regression med sortering för mycket hög HDI. 

 
Beta Standardavvikelse Signifikansnivå 

Konstant -0,578 0,393 0,144 

Social 1,136 0,499 0,024 

Ränta 0,236 1,081 0,827 

Marknads -3,59E-08 0 0,986 

ΔAktieindex1  -0,332 0,171 0,054 

ΔBNP1 0,29 0,793 0,715 
 

När regressionsanalysen genomfördes med en sortering på bara länder med högt HDI 

visades ett R
2
 värde på 0,056 och justerat R

2
 värde på 0,037. F-testet är signifikant skiljt 

från noll både på en signifikansnivå av 10 och 5 procent. Detta indikerar att minst en av 

modellernas oberoende variabler påverkar den beroende variabeln. T-testet visar att den 

sociala tilliten och BNP på kort sikt är signifikanta både på 10 och 5 procents 

signifikansnivå. Tabell 9 visar att om den sociala tilliten höjs med en enhet så kommer 

avkastningen på totalt kapital på kort sikt att öka med 0,252. Den visar även att om BNP 
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höjs med en enhet så kommer det påverka avkastningen på totalt kapital med en förändring 

på -0,258. 

Tabell 9. Regression med sortering för hög HDI. 

 
Beta Standardavvikelse Signifikansnivå 

Konstant -0,04 0,077 0,604 

Social 0,252 0,113 0,026 

Ränta -1,169 1,293 0,367 

Marknads -7,52E-07 0 0,443 

ΔAktieindex1 0,017 0,037 0,648 

ΔBNP1 -0,258 0,111 0,02 
 

6.3 Regression på lång sikt 

Nedan presenteras de regressioner som har genomförts för att testa effekterna på lång sikt. 

6.3.1 Regression 1: Före bortsortering av outlier 

Resultatet efter att ha testat avkastningen på lång sikt gav oss följande värden och 

skattningar. Detta första test har inkluderat all data och ingen bortsortering av outliers eller 

sorteringen utifrån HDI måttet har gjorts. Modellen ser ut enligt följande: 

 

 

 

När denna regressionsanalys har skattas visar R
2
 värdet 0,004 vilket är på samma nivå som 

vid skattning av avkastningen på totalt kapital på kort sikt. Det justerade R
2
 värdet ger även 

det samma värde på -0,007. F-testet antar ett värde på 0,87 vilket visar att modellen inte 

visar något statistiskt samband mellan den beroende variabel och modellens oberoende 

variabler. F-testet har genomförts och det visade en signifikantnivå på 0,87. Det är alltså 

långt från signifikant. F-testet har alltså visat oss att ingen av våra oberoende variabler har 

ett signifikant samband med den beroende variabel i modellen. 

6.3.2 Regression 2: Efter bortsortering av outliers 

Anledning till modellens R
2
 värde och signifikansnivå inte blev så höga kan, återigen bero 

på inflytelserika outliers. På samma sätt som vid modellen för skillnaden i avkastning på 

totalt kapital på kort sikt så kommer denna modell testas när outliern är bortsorterade. Den 

variabel som har testat för outliers är modellens beroende variabel, avkastning på totalt 

kapital på lång sikt. En boxplot (Diagram 4) visar att det även här finns ett extremvärde på 

ungefär -30. 
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Diagram 4. Outliers. 

Denna outlier har sedermera sorterats bort. Dock är det inte lika självklart som vid den förra 

modellen att detta är en inflytelserik outlier. Detta beror på att skillnaden i R
2
 värdet inte 

blir lika stort. För att det ska vara en inflytelserik outlier ska skillnaden i R
2
 vara så stor 

som möjligt efter att outliern har sorterats bort. R
2
 efter denna bortsortering är 0,013 och 

innan bortsorteringen var värdet 0,004. Därför har modellen testas för om det finns flera 

inflytelserika outliers genom att upprepade gånger genomföra regressionsanalys och 

analyser hur R
2
 värdet förändras. Efter att ha sorterat bort alla värden över 7 samt alla 

värden under -30 anger R
2
 ett värde 0,010. Trots flera moduleringar av datat genom att 

utesluta extremvärden så uppstår ingen förbättring i R
2
 värdet. 

Trots att R
2
 värdet inte ändrats markant vid bortsorteringen av extremvärdet under -30 

visade T-testet att den sociala tilliten signifikant påverkar modellens oberoende variabel, 

skillnaden i avkastningen i totalt kapital. Både om T-testet genomförs med en 

signifikansnivå på 10 och 5 procent som kan ses i Tabell 10. Betat indikerar att det finns ett 

positivt samband mellan den sociala tilliten och avkastningen på totalt kapital. Om den 

sociala tilliten ökar med en enhet kommer avkastningen på totalt kapital på lång sikt att öka 

med 0,323.  
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Tabell 10. Regression med bortsorterad outlier. 

 
Beta Standardavvikelse Signifikansnivå 

Konstant  0,174 0,111 0,118 

Social 0,323 0,148 0,029 

Ränta 0,088 0,628 0,889 

Marknads  2,78E-07 0 0,785 

ΔAktieindex3 0,052 0,045 0,252 

ΔBNP3  0,064 0,146 0,662 

 

6.3.3 Regression 3: Sorterat utifrån landsutveckling 

Likt modellen som ämnar studera den kortsiktiga effekten av företagsförvärv kommer även 

modellen som studerar de mer långsiktiga effekterna att undersökas utifrån 

utvecklingsnivån. På samma sätt som när detta test genomfördes för modellen som är 

skattad för det kortsiktiga perspektivet så är extremvärdet bortrensat. 

När de länder som tillhör gruppen mycket hög HDI endast har studerats ges inga statistiska 

tecken på att det finns något samband mellan social tillit och avkastningen på totalt kapital 

på lång sikt. Varken F-testet eller T-testerna är signifikanta och R
2
 värdet antar 0,006. 

När modellen sedan testas på länder som anses ha hög HDI så anger R
2
 värdet 0,039 och 

det justerade R
2
 värdet 0,020. Samtidigt som F-testet är signifikant samt skiljt från noll. 

Detta på en signifikansnivå på 10 procent. Vilket innebär att en eller flera av modellens 

oberoende variabler påverkar den beroende variabeln. Som Tabell 11 visar så är även T-

testerna signifikanta för två av variablerna. Dels modellens huvudvariabel, den sociala 

tilliten, som är signifikant på både 10 procents samt 5 procents signifikansnivå. Detta gäller 

även för variabeln indexutveckling på lång sikt. Betat på huvudvariabeln visar att om den 

sociala tilliten ökar med en enhet i länder med hög HDI så kommer skillnaden i 

avkastningen på totalt kapital på lång sikt att öka med 0,243. För variabeln aktieindex 

betyder en ökning med en enhet en förändring med 0,06 på avkastning på totalt kapital.  

Tabell 11. Sortering utifrån hög HDI. 

 

 
Beta Standardavvikelse Signifikansnivå 

Konstant -0,117 0,077 0,131 

Social 0,243 0,111 0,029 

Ränta -1,321 1,199 0,272 

Marknads -2,12E-07 0 0,819 

ΔAktieindex3 0,06 0,025 0,015 

ΔBNP3 -0,03 0,083 0,719 
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6.4 Sammanfattande diskussion av empirin 

Generellt visade R
2 

värdena inga vidare bra värden. Det högsta värdet på R
2 

som uppnåddes 

var på 0,030. Det innebär att i bästa fall så kan 3 procent av variationen i avkastningen på 

totalt kapital förklaras av modellens oberoende variabler. Vilket i sin tur påvisar att det 

borde finnas andra variabler som förklarar förändringen i avkastning på totalt kapital bättre. 

Dock är detta inte ett större problem för om problemformuleringen lyfts fram så var inte 

målet att finna de variabler som i en modell bäst kan beskriva förändring i avkastning på 

totalt kapital. Det som är huvudfokus är att studera sambandet mellan den sociala tilliten 

och synergieffekterna, mät i avkastningen på totalt kapital. 

Med problemställningen i minnet så hittades statistiska mönster som kan hjälpa att besvara 

den ställda frågan. Enligt de tester som genomförts så verkar det som att det finns ett 

samband mellan den sociala tilliten och synergieffekterna. Synergieffekternas största 

påverkan av den sociala tilliten visade sig finnas på kort sikt och när länder med mycket 

högt HDI hade sorterats ut. Då visade betat på att en förändring med en enhet i social tillit 

leder till att avkastningen på totalt kapital ökar med 1,136. I övrigt så bekräftades detta 

samband vid ett flertal tester även om påverkan av den sociala tilliten inte uppmätte samma 

grad som vid maxvärdet av betat. 

De andra variablerna verkade inte påverka avkastningen på totalt kapital nämnvärt. Vid två 

tillfällen fanns ändå tendenser till att BNP- och aktieindexutvecklingen påverkade 

avkastningen på totalt kapital, dock på ett negativt sätt. Det vill säga att när BNP och 

aktieindex ökas med en enhet kommer avkastningen på totalt kapital att minska. 
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7. ANALYS 

 

I detta kapital presenteras de analyser som utgår från syntesen som bygger på den 

teoretiska referensramen. Syntesen kommer här att knytas an till empirin. Analysen 

kommer att göras på synergieffekterna på kort och lång sikt där del för del från empirin 

kommer att analyseras. Först kommer en analys av modellens kontrollvariabler att 

presenteras. I slutet på analyskapitlet kommer en känslighetsanalys att presenteras.  

  

7.1 Analys av kontrollvariabler 

Nedan presenteras de analyser som genomförts på kontrollvariablerna. Kontrollvariablernas 

främsta syfte var att isolera de effekter som kommer ifrån den sociala tilliten och hur dessa 

kan tänkas påverka synergierna vid ett företagsförvärv. Detta har gjorts för att 

säkerhetsställa i största möjliga mån att vi mätte det som faktiskt vi avsåg att mäta utifrån 

uppsatsens syfte och problemformulering.  

7.1.1 Analys av marknadsvärde 

Marknadsvärdet tycks inte ge någon inverkan på utvecklingen i avkastning på totalt kapital 

varken på lång eller kort sikt. Förhoppningarna låg i att företagets värde skulle inverka på 

hur stor synergin blir. Det tycks dock inte ha någon större inverkan på utvecklingen i 

avkastningen på totalt kapital. Från början var det tänkt att fånga upp den delen av 

effektivitetsteorin som enligt Simmonds (1990) & Seth (1990) uppstod till förmån för 

företagsförvärv genom ökade marknadsandelar och stordriftsfördelar. Av resultatet så är 

denna variabel inte optimal för att försöka fånga upp de synergierna som var tänkt. En 

annan variant hade varit att studera marknadsvärdena på både det köpande företaget och de 

förvärvade företaget. Detta för att på så sätt bedöma hur stort förvärvet är och om detta 

påverkar synergierna utifrån storleken på båda företagen.  

7.1.2 Analys av aktieindexutveckling  

Varken aktieindexets utveckling på lång eller kort sig verkar ha någon inverkan på hur 

synergierna vid skattning av grundmodellen. Däremot tenderar det att påverka till en viss 

grad vid uppdelning kategoriseringar av HDI. Länder med hög HDI tenderar att påverka 

avkastning på totalt kapital men inte länder som har mycket hög HDI. Aktieindex togs med 

som en form av konjunkturindikatorer för att kunna isolera effekten av huvudvariabeln, 

social tillit. Lambrecht (2004) framhävde att företagsförvärv går i vågor och att de är 

vanligare under en starkt stigande konjunktur. I länder med högt HDI kan det tänka sig att 

aktieutvecklingen är en pådrivande faktor på avkastning på totalt kapital. Det ska tas i 

beaktning att detta enbart tenderar att ske på lång sikt och inte kort sikt. Anledning till detta 

kan tänkas vara att aktiemarknaden avspeglar framtida förväntningar och i jämförelse med 

BNP som enbart är ett mått historisk utveckling och ej framtida förväntningar. Det verkar 

således vara ett tidslagg i aktieindex. 
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7.1.3 Analys av BNP 

BNP-tillväxten tenderar att endast visa sig ha en påverkande faktor i kategorin hög HDI. 

BNP tenderar att endast påverka på kort sikt inom länder med hög HDI. Vilket är intressant 

då aktieindex utveckling endast påverkade på lång sikt inom länder med hög HDI. Detta 

kan ha att göra med att BNP endast mäter historia. Det vill säga en tidsperiod fram till 

senaste BNP rapporten. Aktieindex däremot inkluderar förväntningar om framtiden genom 

diskontering av framtida kassaflöden och därför fungerar kanske aktieindex bättre på lång 

sikt medens BNP passar bättre på kort sikt.  

7.1.4 Analys av räntenivå 

Räntans inverkan på synergieffekterna verkar vara obefintliga enligt uppsatsens tester. 

Antaganden som gjordes innan testerna genomfördes infriades inte och det verkan inte som 

att räntan har någon signifikant effekt på synergieffekterna vid förvärven. Det vill säga så 

ser vi inga samband mellan räntenivån och förändringen i avkastning på totalt kapital. 

7.2 Analys av regression på kort sikt 

Nedan följer de analyser som har gjorts för modellen som är skattad för att undersöka 

sambandet mellan den sociala tilliten och de kortsiktiga synergieffekterna. 

7.2.1 Regression 1: Före bortsortering av outlier 

Grundmodellen som använts i detta arbete för att testa för synergieffekterna på kort sikt och 

hur sambandet ser ut mellan social tillit verkar ha vissa brister. Detta eftersom att både det 

vanliga och justerade R
2
 värdet hamnade på låga nivåer. Ett lågt R

2
 värde behöver dock inte 

betyda att modellen är dålig och resultatet kan bli missvisande om forskaren strävar efter att 

maximera R
2
. R

2
 är endast ett mått på hur bra modellen är (Studenmund, 2006, s. 56). Dock 

visade inte heller F-testet någon bra signifikansnivå och därmed kunde det inte statistiskt 

säkerställas att någon av de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. Inget 

statistiskt samband kunde säkerställas mellan synergierna och den sociala tilliten på kort 

sikt. 

Detta kan bero på att en rad olika anledningar. Det kan vara så att den sociala tilliten inte 

har något samband med företagets avkastning på totalt kapital. Som bland annat Hill 

(1982), Hinsz et al. (1997) och Kerr & Tindale (2004) hävdar, så behöver inte alltid 

gruppen prestera bättre än den enskilde individen. Alltså motsatsen mot det som tidigare 

har varit den övergripande linjen angående gruppens roll i arbete. Detta beror på att 

gruppen inte alltid opererar utifrån sin fulla kapacitet. Det skulle styrka det faktum att 

uppsatsens modell inte visar något samband mellan social tillit och synergieffekterna. Men 

det kan också vara som Cannon-Bowers et al. (1993) & Helmreich et al. (1993) framhäver 

att effekterna först syns på lång sikt. Detta borde innebära att synergieffekten inte syns i 

avkastning på totalt kapital förens ett par år efter förvärvet, vilket skulle kunna förklara det 

resultat vi får. Det kan även vara så att vid de förvärv som har studerats, inte har givit 

tydliga direktiv om hur verksamheten ska fungera. Enligt Ericson (1991) och Simon (1959) 

så strävar företaget efter att vinstmaximera verksamheten, vilket skulle kunna vara ett 

incitament till att göra företagsförvärv.  För att kunna öka vinsten i företaget vid förvärv 

kan eventuella kostnadseffektiviseringar tas in. Här tar effektivitetsteorin vid där företagen 
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skär ner på avdelningar, förvärvar ny teknik eller sänker kapitalkostnaden för att 

effektivisera verksamheten, vilket framhävs av ett flertal studier som Fama (1980), Wong 

(1992), Asquith & Kim (1982) samt Simmonds (1990). Dessa effektiviseringsteorier 

tenderar inte att stämma in med utfallet från denna mätning, samtidigt bör tidigare 

argument vägas in om att det kan behöva längre tid för att synergierna ska synas i 

företagens resultat. Som Putnam (1995) visar så skulle en högre social tillit minska 

konkurrensen mellan människorna vilket borde ha lett till att modellen skulle ha visat 

tecken på att högre social tillit leder till minskad konkurrens. Därmed borde 

samarbetningsförmågan öka och gruppdynamik uppstå. Vilket i sin tur borde leda till att 

effektiviteten ökar och att det uppstår synergieffekter. Som i denna studies fall borde 

avspeglar sig i skillnaden i avkastningen på totalt kapital. 

7.2.2 Regression 2: Efter bortsortering av outlier 

Som beskrivet i empirin så har vi efter att ha testat grundmodellen valt att testa modellen 

igen denna gång har den inflytelserika outliern sorterats bort. Denna gång visar resultatet att 

social tillit tenderar till att påverka den kortsiktiga avkastningen på totalt kapital. Det 

innebär att när vi sorterat bort outliern så kan modellen förklara skillnaden i avkastningen 

på totalt kapital. Om den sociala tilliten ökar med en enhet så kommer skillnaden i totalt 

kapital att öka med 0,466. Detta resultat går emot vad Cannon-Bowers et al. (1993) och 

Birnbach & Longridge (1993) framhäver, att resultatet syns enbart på lång sikt. Resultatet 

här visar på att social tillit även verkar ha genomslag på kort sikt. Detta går till viss del 

emot agentteorin som Jensen & Meckling (1976) har beskrivit. Då resultatet avspeglar att 

företagets synergier är högre än de negativa effekterna som kan uppstå med en större 

organisation och ökad informationsasymmetri. Detta kan ha att göra med att tilliten är hög 

och att företaget inte behöver ha utökad bevakning eller/samt att individerna inte 

vinstmaximerar för sin egen vinning. Detta styrker även tidigare påstående om att tilliten 

utifrån effektivitetsteorin (Fama, 1980; Jensen, 1986; Groff & Wright, 1989; Wong, 1992) 

är viktig vid förvärvet där ledningen har en ökad förståelse för planering och övervakning 

av processer. Detta då tilliten kan tänkas minimera övervakningskostnaderna samt öka 

förståelsen för att kunna planera och implementera nya strategier i verksamheten 

Enligt Putnam (1995) finns det ett samband mellan utbyte av ekonomiska varor och tjänster 

och den sociala tilliten. Vilket skulle kunna styrka att företagen med högre social tillit 

utbyter varor och tjänster på ett mer resurseffektivare tillvägagångssätt och på så sätt 

gynnar synergieffekterna. Detta resonemang stämmer även in på La Porta et al. (1997) som 

framhäver att tilliten framförallt är viktig för att företagen ska utvecklas och växa, vilket 

även syns i denna regression där den sociala tilliten tenderar att positivt påverka avkastning 

på totalt kapital.  

Tidigare forskare så som Knack & Keefer (1997), Zak & Knack (2001), och Berggren et 

al., (2008) har framhävt att en ökad tillit har ett positivt samband med ekonomisk tillväxt 

avseende BNP. Detta verkar även vara överförbart på företagens vinster då den sociala 

tilliten i ett förvärv genererar ökade synergieffekter. 

Vidare framhäver Stevenson & Wolfers (2011), Knack & Keefer, (1997), Heinemann & 

Tanz (2008) att sociala tilliten är viktig för att implementera nya reformer. Vid en 
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integration av företag efter ett förvärv kan tänkas innebära många nya reformer och för att 

ledningen lätt och effektivt ska kunna införa dessa för att uppnå synergier krävs social tillit. 

7.2.3 Regression 3: Sorterat utifrån landsutveckling 

När modellen testas efter att HDI kategoriseringen visar resultatet att för de länder som 

tillhör länderna som har mycket hög HDI värde verkar det som att den sociala tilliten 

påverkar positivt. Vid en ökning med en enhet i socialt tillit leder till en ökning med 1,136 i 

avkastning på totalt kapital. Om samma procedur genomförs på de länder med hög HDI 

visar även det resultatet att den sociala tilliten påverkar och en ökning med en enhet i social 

tillit leder till en ökning 0,252 i avkastning på totalt kapital. 

 

Det finns alltså en högre påverkan av den sociala tilliten i de länder som redan har en hög 

utveckling. Detta kan ha en rad olika bakomliggande anledningar. Kanske är det så att det 

finns en högre grad av informationsasymmetri i de mindre utvecklade länderna. 

Informationsasymmetri är sprunget från teoriområdet agentteori och betyder att parterna 

inom ett företag eller som är involverade i ett företag har olika information (Jensen & 

Meckling, 1976). Vilket leder till att inte företag kan förlita sig på den sociala tilliten för att 

hjälpa dem att föra företaget framåt. 

Som Alesinaa & La Ferrerab (2002) har visat så är tilliten högre i de länder där det råder en 

hög homogenitet och där människor har liknande inkomster. Vilket kan vara fallet i de 

länderna med mycket hög HDI. Detta kan kopplas till att företag som har en hög 

homogenitet har lättare att skapa synergieffekter i och med att det är lättare att genomföra 

reformer på dessa företag efter genomförande av förvärv som lyfts fram av Knack & Keefer 

(1997).  

7.3 Analys av regression på lång sikt 

Nedan följer de analyser som har gjorts för modellen som är skattad för att undersöka 

sambandet mellan social tillit och de långsiktiga synergieffekterna. 

7.3.1 Regression 1: Före bortsortering av outlier 

Här visas således ingen större skillnad av analysen på lång eller kort sikt. Resultateten 

antyder nämligen att den sociala tilliten inte påverkar avkastningen på totalt kapital. 

Återigen uppstår funderingar varför de inte verkar ha ett statistiskt samband. Likaså kan 

samma resonemang föras här varför inte social tillit påverkar avkastning på totalt kapital 

som i den tidigare analysen på kort sikt i Regression 1. Det är dock en intressant sak som 

skiljer sig och det är teorin om gruppdynamik som Cannon-Bowers et al. (1993) och 

Birnbach & Longridge. (1993) framhäver där effekterna först ska synas på lång sikt, inte 

stämmer in på denna regression. I övrigt är analysen från regression 1 på kort sikt även 

applicerbar på denna regression. 

7.3.2 Regression 2: Efter bortsortering av outlier 

Som ses i empirin så har även modellen som är skattad på lång sikt testats då outliern har 

blivit bortsorterad. Resultatet visar att det finns tendens till att den sociala tilliten påverkar 
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avkastningen på totalt kapital. På lång sikt så ökar avkastningen med 0,323 om den sociala 

tilliten ökar med en enhet. Detta styrker tidigare påstådda som Cannon-Bowers et al., 

(1993) och Birnbach & Longridge. (1993) framhäver att en hög tillit inom gruppen kan 

inhämta ekonomiska vinster på lång sikt. I övrigt är analysen från regression 2 på kort sikt 

även applicerbar på denna regression. 

7.3.3 Regression 3: Sorterat utifrån landsutveckling 

För att undersöka huruvida olika resultatet blir om landets utveckling vägs in har även 

modellen som ska skatta de långsiktiga effekterna blivit sorterade utifrån mycket hög 

respektive hög utveckling i landet. Som det verkar så har inte de länder som anses ha en 

mycket hög HDI någon vidare hjälp av social tillit för att skapa synergieffekter vid 

företagsförvärv.  

I de länder med hög HDI har däremot den sociala tilliten en påverkan på synergieffekterna 

vid företagsförvärv. Det visar sig att om den sociala tilliten ökar med en enhet kommer 

avkastningen i totalt kapital att öka med 0,243.  

7.4 Känslighetsanalys 

Vid första mätningen av synergieffekterna användes den procentuella förändringen i 

avkastning på totalt kapital som den beroende variabeln, dock uppstod problem att ha den 

beroende variabeln i termer av en procentuell förändring. Detta beror på att vissa ekvationer 

innehåller tal som ligger runt noll. Vid mätning av förändringen mellan två tal där det ena 

talet är mellan +1 och -1 resulterar i ett kraftigt utslag mätt i procentuella förändringen. 

Därför valde vi istället att använda oss av förändringen i avkastningen på totalt kapital i 

procentenheter istället, detta för att säkerställa modellens kvalité.  
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8. SLUTSATSER 

 

Här presenteras svar på den frågeställning som ställdes i början av arbetet, samt slutsatser 

från analyskapitlet. Dessutom presenteras i detta kapitel vad resultatet har bidraget med 

samt förslag på framtida forskning. 

 

8.1 Slutsats 

I problemformuleringen ställdes följande fråga: 

Hur ser sambandet ut mellan synergieffekter vid ett företagsförvärv och individers tillit på 

kort respektive lång sikt, samt vilken inverkan landets utvecklingsnivå har för utfallet? 

Vid de första testerna av modellen gavs inga resultat som kunde hjälpa oss att besvara 

frågeställningen. Dock efter att inflytelserika outliers sorterades bort kunde resultat dras 

från testerna.  Som analysen visar finns det tendenser till att det finns ett positivt samband 

mellan den sociala tilliten och synergieffekterna, mätt i avkastning på totalt kapital. 

Testerna visar även att den sociala tilliten tenderar att ha en större påverkan på 

synergieffekterna i det korta perspektivet i jämförelse med det längre perspektivet.  

När vi gjorde uppdelning utifrån landets utvecklingsnivå kunde vi se att den sociala tilliten 

påverkade synergieffekterna mer vid företagsförvärv än innan uppdelning. Vidare kunde 

det även ses att länder med mycket hög HDI hade en större påverkan den sociala tilliten i 

en större grad synergieffekterna vid företagsförvärv än i länder med hög HDI.  

På lång sikt har social tillit i de länderna som är kategoriserade i hög HDI en större 

påverkan på synergieffekterna vid företagsförvärv än länder med mycket högt HDI.  

Ländernas utvecklingsnivå har således inverkan på hur mycket den sociala tillitens 

påverkar synergieffekterna vid företagsförvärv. Modellens resultat skiljde sig åt mellan de 

olika utvecklingsnivåerna och därmed kan det vara svårt att dra generella slutsatser 

huruvida landets utvecklingsnivå inverkar på sambandet mellan synergieffekterna och den 

sociala tilliten vid företagsförvärv.   

8.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Genom att vi har undersökt ett område som sedan tidigare inte har undersökt har vi bidragit 

till forskningen kring teoribildningen om vad som påverkar utfallet av företagsförvärv. 

Resultaten från denna studie har visat att relationen mellan social tillit och synergierna vid 

företagsförvärv kan vara intressant att studera djupare eftersom som att tendenser till detta 

samband har hittats. Vidare har ytterligare teoretiskt bidrag skapats genom att bekräfta att 

de, inom forskningsområdet, tidigare genomförda studier om relationen mellan ekonomisk 

tillväxt och social tillit. Med denna studie så har en ännu en studie bekräftat att social tillit 

positivt påverkar ekonomisk tillväxt.   

 



55 

Resultatet är även av praktiskt betydelse för företag som bedriver företagsförvärv att väga 

in den sociala tilliten som en del i sin analys innan ett företagsförvärv genomförs. Om 

företagen ämnar att genom sina förvärv skapa en större chans till synergieffekter. Den 

sociala tilliten kanske inte ska vara en avgörande faktor till att genomföra ett förvärv eller 

inte men det kan som sagt vara något som kan finnas i åtanke innan ett förvärv genomförs. 

Företagsledningar som vill öka chanserna för positiva synergieffekter från företagsförvärv 

skulle kunna tänkas lägga resurser på aktiviteter som stärker tilliten mellan individer från 

de olika företagskulturer som slås samman.   

8.3 Vidare forskning 

Eftersom att denna studie är ny inom forskningsområdet och att det, vad vi vet, inte 

genomförts någon studie som undersöker sambandet mellan synergieffekterna vid 

företagsförvärv och social tillit tidigare så finns det en hel del att forska på i framtiden. Vi 

har här gett förslag på intressant framtida forskningsområden som skulle kunna komplettera 

och bygga vidare från denna studie.  

Till att börja med så kan en studie likt denna genomföras med samma tillvägagångssätt för 

att samla in material. Dock med betydligt fler observationer och större datamängd. För 

framtiden kan det även vara bra att täcka in fler av de länder som har data på graden av 

social tillit. Dessutom kan det göras mer genomgående för fler tidsperioder. Eftersom att vi 

endast har studerat företagsförvärv över fyra år vore det intressant med en studie som 

undersöker en längre tidperiod. Kanske 10, 15 eller 20 år. Dessutom kan forskaren öka på 

antalet förvärv per land för att se vad resultatet blir då. En annan aspekt som kan lyftas är 

om social tillit i olika perioder i historien har haft olika stor påverkan gällande utfallet av 

företagsförvärv. 

I denna studie har synergieffekterna mäts i form avkastning på totalt kapital. I framtida 

forskning skulle andra nyckeltal kunna studeras. En studie där en rad olika nyckeltal 

används kan skapa förutsättning till en djup analys om vilka olika nyckeltal som påverkas 

av den sociala tillit och därmed kanske komma fram till vilka tal som lämpar sig bäst för att 

mäta detta samband.  

Det vore även intressant att i framtiden studera vilken påverkan den sociala tilliten har på 

har för synergieffekterna där olika typer av intressenter vägs in. Detta genom att studera om 

den sociala tillitens påverkan är viktigast för långivare, aktieägare, kunder eller personal. 

Dessutom passar kanske andra nyckeltal bättre för att mäta synergieffekterna för de olika 

intressenterna. Där långivare kanske är mer intresserade i nyckeltal som skuldtäckningsgrad 

och aktieägare kanske är mer intresserade i nyckeltal som avkastning på eget kapital.    

I framtiden skulle även mer djupgående studier inom området kunna göras i form av 

kvalitativa undersökningar på personer som på något sätt har varit inblandade i 

företagsförvärv och studera hur deras sociala tillit har varit vid företagsförvärven. För att 

sedan koppla det till synergieffekterna vid företagsförvärv.  

Det går även att göra enkätbaserade studier på en grundlig nivå och därmed få en 

kvantitativ studie som inte bara mäter den sociala tilliten på en övergripande nivå för ett 

land. Om möjlighet finns så kan enkäter skickas ut till personer som varit involverade i 
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företagsförvärv för att få data på varje persons individuella sociala tillit och sedan kan 

företagets finanser studeras för att undersöka synergieffekterna.  

Denna studie har endast studerat förvärv som sker inom ett och samma land. Därför skulle 

det vara intressant att i framtida forskning även försöka undersöka hur skillnaden i den 

sociala tilliten påverkar synergieffekterna när förvärv görs över landsgränserna. Dessutom 

har denna studie endast genomförts på hundraprocentiga förvärv vilket därför kan vara 

intressant att studera flera typer av förvärv och olika ägarandelar. 

Det vore även intressant att studera hur de olika förvärvsformerna, konglomerat, 

horisontellt och vertikala förvärv, påverkas av den sociala tilliten. Då vi inte har tagit i 

beaktning dessa olika förvärvstyper i denna studie.  

Avslutningsvis finns det som sagt en uppsjö med olika sätt att studera området med social 

tillit, företagsförvärv och synergieffekterna. Om flera studier inom området kan peka på 

samma sak kan kanske generella slutsatser om det att den sociala tilliten har påverkan på 

företagsförvärvens utkomst dras. 
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9. SANNINGSKRITERIER 

 

För att uppnå hög trovärdighet med den genomförda studien krävs genomgående en hög 

reliabilitet samt validitet. (Eliasson, 2010, s. 14) En vital del vid att sammanställa och 

utföra en undersökning är att ständigt kritiskt granska den. Till hjälp kan två huvudfrågor 

ställas; Undersöker vi verkligen det vi vill undersöka? Denna fråga har stor betydelse vid 

avgörandet huruvida god validitet undersökningen har. Den andra frågan är; Genomför vi 

undersökningen på ett tillfredsställande sätt? Denna fråga avser att undersöka 

reliabiliteten i undersökningen (Patel & Davidson, 2011, s. 102). I denna del presenteras 

huruvida vi anser att dessa kriterier är uppfyllda. 

 

9.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitliga i de mått och mätningar som används vid en 

studie (Bryman & Bell, 2003, s. 93). För att kunna bedöma huruvida reliabiliteten för vår 

uppsats har det varit nödvändigt att beakta ett par kriterier. 

Stabilitet beskriver hur undersökningens resultat består över tiden. Studien anses stabil om 

ett högt samband mellan observationerna vid olika tillfällen (Eliasson, 2010, s. 14). De data 

som användes för uppsatsen anses stabilt då mätningarna som är gjorda är baserade på 

samma ekvationer och samma grunder och är oförenliga över tid. Vidare är även samma 

mall använd för alla de länder som ingår i uppsatsen. Vi har tagit till ytterligare åtgärder 

och beskrivit ingående hur data har bearbetats och införskaffats, för att det har funnits en 

del begränsningar vid införskaffandet av data utöver vilka företag som har gjort förvärv. 

Det finns därmed goda förutsättningar att testa uppsatsens data. 

Intern reliabilitet avser att avspegla hur de använda multipla indikatorerna som antingen är 

sammanställda till ett index eller skala är följdriktiga och pålitliga. Detta kan uppstå när så 

kallade flerindikatorsmått används. Vilket betyder att en enkät kan innehålla flera frågor 

som adderas ihop till en totalsumma, då gäller det att alla dessa frågor avser att mäta 

samma sak och ha ett samband med varandra (Bryman & Bell, 2003, s. 94-95). 

Det andra kriteriet avser interbedömarreliabilitet vilket avser hur resultatet har bedömts och 

huruvida observatörerna är överens om hur resultatet ska tolkas. Det är lätt att subjektiva 

bedömningar blandas in vid tolkningar och detta kan givetvis påverka resultatet (Bryman & 

Bell, 2003, s. 95-96). Datat för uppsatsen består utav siffror och dessa siffror har sedan 

används i välbeskrivna och väl använda formler vilket minimerat risken för subjektiva 

bedömningar och går heller inte att manipulera på något sätt. Vi anser således att det 

aktuella kriteriet uppnår en bra nivå för studien. 

9.2 Validitet 

Validitet innebär att forskaren försäkrar sig om att resultatet verkligen mäter det som det 

ska mäta (Eliasson, 2006, s.150). Det finns tre olika sätt att se på validitet. Ytvaliditet, 

intern validitet och extern validitet är dessa. Ytvaliditet innebär att resultatet genomgår en 
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så kallad rimlighetsbedömning. Vilket kan göras både av forskaren själv eller av experter 

inom området. Intern validitet ska i huvudsak mäta förhållandet mellan den existerande 

teorin inom området och det som undersökts. Extern validitet innebär om det som resultatet 

visar kan generaliseras till andra grupper som inte tillhör det generella 

undersökningsområdet (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 256). 

Vi anser att denna studie har fått ett rimligt resultat utifrån vad som var tanken att mäta. 

Dock kan det finnas en viss skevhet i och med att de redovisningssiffror som använts har 

innehållit stor spridning. Men det är inte vår avsikt att väga in hur stora dessa tal är utan att 

bara studera dem objektivt. Det kan ytterligare tilläggas att vi har gjort ett par stickprov i 

datat för att kolla om datat från Datastream stämmer överens med företagens egna 

årsredovisningar. Därmed så anses ytvaliditeten i denna uppsats vara godkänd. 

Förhållandet mellan vår teori och empiri är inte helt självklar. Detta beror på att inte sedan 

tidigare finns några självklara teorier för att just ämnet social tillit och företagsförvärv. 

Därav har andra teorier som är välrenommerade istället varit till grund för hur empirin har 

testats. Vi har alltså tagit befintliga andra teorier och applicerat dem på studiens problem. 

Tanken är att om till exempel en studie ska genomföras om effektivitet och motivation på 

en fabriksavdelning ska det enligt teorin förväntas att de med högst motivation också är de 

som är mest effektiva (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 256). Vi anser att vår teori uppfyller den 

interna validiteten. Det naturliga tankesättet efter genomgången av teorin är att en högre 

social tillit borde också leda till en högre avkastning på totalt kapital. 

Frågan huruvida det går att generalisera det som testats i denna studie kan vara knivig att 

besvara. Eftersom att vi har använt oss många urvalsmallar så kanske inte resultatet är 

generaliserbart på alla företagsförvärv. Däremot så visade våra tester ett statistiskt samband 

och därmed borde generaliseringar kunna göras kring vårt ramverk. I detta fall borde vi 

kunna generalisera till att alla företag som bedriver hundraprocentiga företagsförvärv inom 

ett land med statistik på variabeln social tillit påverkas av denna variabel. Det behöver dock 

göras mer och större studier för att detta ska kunna bli konsensus inom forskningsområdet. 

Vi anser därmed ha uppfyllt de krav som ställs på extern validitet. 

9.3 Replikation 

Ibland kan det hända att studier vill göras om av andra forskare. Detta kallas för att 

replikera. De som genomfört studien måste därför noga beskriva tillvägagångsättet för att 

en replikation ska vara möjlig (Bryman & Bell, 2003, s. 48). Denna studie går att 

genomföra igen. De beskrivningar som genomförts i arbetet förklara väl hur vi gått tillväga 

för att kunna skatta de modeller som gjorts i empirin. Så länge tillgång finns till de 

dataprogram så som Datastream, Zephyr, Amadeus och Excel som använts för att kunna få 

fram all den information som använts för att genomföra empirin. De urvalsramar som har 

använts i denna studie har tydligt presenterats och följer forskaren denna i framtiden samt 

använder social tillit från samma databas borde resultatet bli detsamma. Dock finns en liten 

risk för att den mängden av data som har hanterats manuellt gör att vissa företag som vi valt 

bort kanske kommer med i en framtida undersökning. Detta på grund av den mänskliga 

faktorn.    
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