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Abstract 

Titel:   Vikingarnas försvarsstrategier  

Seminariedatum:  2016.01.14 

Kurs:   FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 ECTS 

Författare:   Atle Alkelin, Helena Grane, Annette Schönbeck, Cecilia Wikholm 

Handledare:  Göran Anderson 

Nyckelord:   Fientligt, uppköp, försvarsstrategi, komparativ, Danmark, Sverige 

Syfte:   Studien syftar till att undersöka skillnader mellan fientliga före-

tagsförvärv och deras effekter i Sverige och Danmark. 

Metod:  Data, hämtad från Zephyr, har genom en kvantitativ metod be-

handlats i Excel och sedan testats för samband genom chi-två test i 

SPSS.  

Teoretiska perspektiv:  Den teoretiska grunden utgörs av tidigare forskning inom fientliga 

företagsförvärv, försvarsstrategier och principal-agent teori samt 

lagliga förhållanden.  

Empiri:  Studien mynnar ut i en undersökning av 68 fientliga företagsför-

värv i Sverige samt 21 fientliga företagsförvärv i Danmark under 

tidsperioden 1997-2005. Skillnader i andel tillbakadragna fientliga 

uppköpsförsök mellan Danmark och Sverige samt effekten hos de 

individuella försvarsstrategierna i respektive land chi-två testas. 

Testerna visar att fientliga företagsförvärv har större sannolikhet 

att dras tillbaka i Danmark samt att försvarsstrategin Vit riddare är 

effektiv i Sverige. Försvarsstrategin kritik mot bud används ofta 

men dess effekt är odefinierbar. 

Slutsats:  Den största skillnaden mellan Sverige och Danmark återfinns i 

ländernas lagstiftning. Ett danskt bolag är på grund av landets lag-

stiftning bättre skyddat mot fientliga förvärv. Som en följd av 

skillnader i lagstiftning varierar företags användande av försvars-

strategier mellan de undersökta länderna.  
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Abstract 

Title:   Vikingarnas försvarsstrategier  

Seminar date:  01.14.2016 

Course:   FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Admin-

istration, Undergraduate level, 15 ECTS 

Authors:   Atle Alkelin, Helena Grane, Annette Schönbeck, Cecilia Wikholm 

Advisor:   Göran Anderson 

Key words:   Hostile, takeovers, comparative, Denmark, Sweden 

Purpose:   The purpose of the study is to investigate what differences there 

are between hostile takeovers and the effect of various defence 

strategies in Sweden and Denmark. 

Methodology:  Data, collected from Zephyr, has through a quantitative method 

been processed in Excel and later tested by chi square tests in 

SPSS.  

Theoretical perspectives: The theoretical foundation is previous research regarding hostile

  takeovers, theories about various defence strategies as well as law

  and the principal-agent theory. 

Empirical foundation:  The study results in an investigation of 68 hostile takeover bids in 

Sweden and 21 hostile takeover bids in Denmark, during the time 

period 1997-2015. The differences in withdrawn hostile takeover 

attempts and the effect of the individual defence strategies between 

the countries are Chi Square tested. The tests show that hostile 

takeovers are more likely to be withdrawn in Denmark and that the 

White Knight strategy proved to be effective in Sweden. The de-

fence strategy, Criticising the Bid, is frequently used but its effects 

are indefinable 

Conclusions:  The biggest difference between Sweden and Denmark are the legal 

restrictions. A Danish company is better protected against hostile 

takeovers due to the country’s legal system. Due to the legal dif-

ferences the use of defence strategies varies between the investi-

gated countries.  
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till det problem som ska undersökas. 

Denna bakgrundsbeskrivning mynnar ut i en problemformulering, som studiens syfte bygger 

på. Därefter presenteras tidigare studier inom området, som senare ska används för jämfö-

relser av studiens resultat. Kapitlet avslutas med en redovisning av definitioner samt av exa-

mens-arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 

Två år innan Netonnet AB köptes upp av Waldir AB gjorde Netonnets VD och grundare, An-

ders Halvarsson, följande uttalande i Borås Tidning den 31 december 2008, efter det att Wal-

dir AB blivit största aktieinnehavare i Netonnet: 

 

 “Nej, jag tror inte det finns någon vilja att släppa in en konkurrent i styrelsen hos 

de övriga ägarna. Jag vet heller i och för sig inte om detta är vad man är ute efter 

från familjen Bengtssons håll.” 

 

I brist på en försvarsstrategi hamnade Netonnets ledning och ägare i en situation de inte kunde 

hantera när Waldir 2011 stod som majoritetsägare. Netonnets ledning var ovetande om det 

plötsliga uppköpet som skedde (Affärsvärlden, 2011). Deras försök att i sista sekund skapa en 

effektiv försvarsstrategi misslyckades och motvilligt övergick ägandet av Netonnet till Wal-

dir.  

 

Den sena reaktionen blev slutligen Netonnets fall. Men Netonnet är inte ensamma om att vara 

oförberedda på att försvara sig mot fientliga uppköp. Årligen publiceras artiklar, både nation-

ellt som internationellt, om företag som i brist på en effektiv försvarsstrategi faller när ett an-

nat företag lägger ett ovälkommet bud på deras aktier.  

 

År 2014 var ett rekordår för företagsförvärv i Norden (Veckans Affärer, 2015). Jämfört med 

året innan ökade värdet av affärerna med drygt 40 %. Enligt MergerMarket (2015) är detta 

inte bara en ökande trend inom Norden, utan även globalt. Investeringsverksamheten över 

nationsgränserna fortsätter att öka och hittills, under 2015, har Sverige varit det mest populära 

nordiska landet att investera och förvärva företag i (MergerMarket, 2015). Uppköpsprocessen 

är unik i varje fall, men gemensamt för dem alla är att de aldrig är helt okomplicerade. Utöver 
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att landets lagar ska följas tillkommer organisatoriska problem när två verksamheter ska slås 

samman. Den senare aspekten kan leda till problem eftersom målbolag och uppköpande bolag 

inte alltid är överens om uppköpet. Uppköp kan, enligt Kim, Nofsinger & Mohr (2010), inde-

las i två kategorier. Vanligast är de så kallade vänliga uppköpen, där uppköpande bolag och 

målbolag kommer överens om lämpliga villkor för affären samt ett pris för aktierna som ska 

förvärvas. Den andra kategorin är fientliga uppköp, som i Netonnet-fallet, där målbolaget 

motsätter sig det uppköpande företagets bud. Som en följd av detta forskas det mycket om 

försvarsstrategier, som kan användas både för att förebygga försök till uppköp och som också 

kan implementeras vid lagt bud för att i efterhand motverka budet.  

 

Demidova (2007) och Cai (2012) presenterar djupgående analyser av försvarsstrategier i 

Ryssland och Kina. Båda har utgångspunkt i förebyggande försvarsstrategier. Det finns en 

stor mängd forskning som har samma inriktning som nämnda studier. Duggal & Cudd (1993) 

kommer i sin studie fram till att de flesta försvarsstrategierna som tillämpas i USA är av före-

byggande karaktär. Även om fokus i deras studie ligger på förebyggande försvarsstrategier, så 

behandlar de också retroaktiva försvarsstrategier. I en studie av Rose (2001) rörande förhål-

landena i Danmark, konstateras även i denna studie att förebyggande strategier är mest fre-

kvent förekommande.  

 

Trots kunskaper och användande av förebyggande strategier för att hantera fientliga förvärv, 

så är dessa strategier ibland otillräckliga (Schoenberg & Thornton, 2006). Ett bra förebyg-

gande försvar är inte alltid tillräckligt och när förebyggande försvar inte räcker krävs en plan 

B, i form av en retroaktiv försvarsstrategi.  

 

I takt med att Greater Copenhagen växer fram, så blir svensk-danska relationerna avseende 

ägande och förvärv av företag en angelägen fråga (Greater Copenhagen, 2015). Fler och fler 

svenska företag etablerar sig i Danmark och omvänt. I takt med den ökande integrationen är 

det ofrånkomligt att företagsförvärv kommer att öka, inte bara mellan länderna utan också av 

externa, internationella, aktörer. Om dessa företagsförvärv är av fientlig eller vänlig karaktär 

återstår att se.  

 

Vikingarna var ökända för deras brutala anfallsstrategi, men också för deras styrka i mot-

gångar genom en likaledes välplanerad försvarsstrategi. Med denna anspelning på vårt ge-

mensamma förflutna, ser vi idag behovet av en gemensam strategi för hantering av företags-
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förvärv som angelägen för att danska och svenska företag även i framtiden ska kunna främja 

sina ägarintressen på ett framgångsrikt sätt.  

1.2 Problemformulering 

Det finns idag en begränsad mängd forskning som fokuserar på hur svenska och danska före-

tag försvarar sig vid fientliga förvärvsförsök. Däremot finns studier som undersöker försvars-

strategier i andra länder. Det mesta av den befintliga forskningen ser till förebyggande för-

svarsstrategier men det finns undantag. Ett sådant undantag är en studie av Schoenberg och 

Thornton (2006) som undersöker förekomsten av retroaktiva försvarsstrategier i Storbritan-

nien. De tar i sin studie ytterligare ett steg och undersöker de olika försvarsstrategiernas effek-

tivitet. Att försvarsstrategiernas effektivitet, i betydelsen av att lyckas återkalla fientliga bud, 

är en aspekt som företag i Greater Copenhagen har intresse av.  

 

Som tidigare nämnts var 2014 ett rekordår för fientliga förvärv i Sverige och situationen ter 

sig vara liknande i Danmark. Ingversen och Lerche-Gredal (2015) menar att det, trots finans-

krisen 2008, har skett en ökning av företagsförvärv i Danmark. Företagsförvärv tycks alltså 

bli allt vanligare och därmed också att företag i både Sverige och Danmark blir uppköpta mot 

dess vilja. Att skaffa sig vetskap om hur man inom respektive land försvarar sig mot fientliga 

förvärv och om det föreligger skillnader i förekomst av dylika förvärv samt hur man effektivt 

kan hantera dessa, kan vara av betydelse för utvecklingen av Greater Copenhagen.  

 

Eftersom fientliga förvärv i båda dessa två länder är i det närmaste outforskat, blir det svårt 

för företag att veta hur de bör agera i förvärvssituationer. Genom att, som ett första steg i 

denna utvecklingsprocess mot en gemensam hantering av försvarsstrategier, utföra en kompa-

rativ jämförelse mellan Sverige och Danmark avseende aktuella sätt att hantera dessa problem 

skapas en kunskapsplattform på vilken den gemensamma strategiutvecklingen kan byggas; 

samtidigt som denna ger en inledande sammanfattning av hur man enskilt kan agera idag. Då 

ett kunskapsgap identifierats görs en undersökning för att besvara nedanstående frågeställ-

ning. 

 

Vilka skillnader föreligger i hanteringen av fientliga förvärv mellan Sverige och Danmark? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka skillnader som föreligger i hur fientliga förvärv 

hanteras i Sverige och Danmark. 

1.4 Målgrupp 

Studien riktar sig främst mot akademiker inom företagsekonomi och enskilda personer intres-

serade av aktuell problematik. Arbetet förutsätter en viss förkunskap om företagsekonomiska 

begrepp för att kunna ta del av studien i dess helhet. Studien kan även tänkas vara av intresse 

för akademiker med inriktning mot företagsjuridik. Detta då företagsförvärv i stor utsträck-

ning påverkas av och regleras genom lagstiftning. Studien kan även vara av intresse för före-

tagsledningar i de undersökta länderna som vill köpa upp andra bolag, alternativt förhindra att 

själva bli uppköpta.  

1.5 Avgränsning 

Studien utgår ifrån publika företag i Sverige och i Danmark. Att publika företag används be-

ror på att det finns en stor och lättillgänglig information att tillgå avseende dessa. Försvars-

strategierna som analyseras är av typen post-bid, med andra ord de som används efter att ett 

bud har lagts. För studien har endast danska och svenska målbolag inkluderats. Eftersom stu-

diens huvudfokus ligger på målbolagen har inte hänsyn tagits till uppköpande bolagets nat-

ionalitet.  

 

Den undersökta tidsperioden är 1997-2015, det för att undersöka en så stor population som 

möjligt. Anledningen till att denna tidsperiod inte sträcker sig utöver de nämnda åren är brist 

på tillförlitlig data. Genom den stora populationen blir reliabiliteten och generaliserbarheten 

bättre tillgodosedd i resultatet.  

1.6 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen kring fientliga förvärv faller utanför den aktuella fråge-

ställningen. Nedan kommer en presentation av den tidigare forskning som ligger till grund för 

studien. Vald forskning presenteras geografiskt på grund av att företagsförvärv till stor del är 

beroende av legala förhållanden, vilka skiljer sig åt mellan de geografiska områdena.  
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1.6.1 Sverige 

Svensk forskning inom området är begränsat och således också antalet totalundersökningar, 

som kan bidra med generella statistiskt signifikanta slutsatser. En svensk studie av Cehlin, 

Hagberth, Hammar & Magalháes (2007) angriper emellertid detta område. Deras studie utgår 

metodologiskt till stor del från en brittisk studie av Schoenberg & Thornton (2006). Cehlin et 

al (2007) presenterar i sin studie 37 observationer av fientliga uppköp i Sverige under tidspe-

rioden 1996 till 2006. De kommer fram till att de försvarsstrategier som lyckas dra tillbaka ett 

bud eller få ett bud höjt, och därmed anses som effektiva, är vit riddare1 och finansiell om-

strukturering (Cehlin et al, 2007).  

1.6.2 Danmark  

Som tidigare nämnts är dansk forskning, precis som svensk, begränsad inom valt område. 

Casper Rose (2001) har emellertid genomfört en undersökning om hur försvarsstrategier på-

verkar danska företag och deras finansiering. Den vanligaste försvarsstrategin i Danmark är 

förebyggande, det vill säga pre-bid, men Rose (2001) undersöker även post-bid. Den mest 

förekommande post-bid är vit riddare, vilket 65 % av de undersökta företagen har genomfört 

eller försökt att genomföra. Rose (2001) kom fram till att företag i Danmark som inte har en 

försvarsstrategi är lika skyddade som företag som har en försvarsstrategi. Anledningarna till 

detta är enligt Rose många och de beskrivs som antaganden. Rose (2001) påstår vidare i sin 

studie att fientliga uppköp hade varit ovanliga även om försvarsstrategier inte tillämpas, vilket 

Rose menar beror på dansk lagstiftning.  

 

Denna forskning gör det möjligt att genomföra jämförelser av framtagna resultat avseende 

Danmark och ifrågasätta eventuella skillnader. Vidare ges möjlighet till att utföra en djupare 

tolkning av resultaten, speciellt intressanta skillnader före och efter upprättande av det euro-

peiska takeover-direktivet. Forskningsresultatet är från 2001 vilket innebär att takeover-

direktivet inte var implementerat (Direktiv 2004/25/EG). 

1.6.3 Storbritannien  

Schoenberg och Thornton skriver i artikeln “The Impact of Bid Defences in Hostile Acquisit-

ions” (2006)  om försvarsstrategiers effektivitet i Storbritannien. Studien baseras på 56 fient-

                                                
1 Försvarsstrategi genom användande av tredje vänligt sinnad part, se kapitel 3.4.4 för vidare 

beskrivning. 
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liga bud i Storbritannien under tidsperioden 1996-1999. Schoenberg och Thornton (2006) 

skriver i artikeln att det inte finns många studier och undersökningar av effektiviteten hos 

post-bid försvarsstrategier.  

 

I studien undersöks vilka försvarsstrategier som implementeras av ledning vid uppkomst av 

ett fientligt bud, vilken effekt dessa strategier har på budet och om budet höjs eller inte. Där-

till undersöks i vilket syfte försvarsstrategin utförs, det vill säga om syftet utgick ifrån styrel-

sens eller aktieägarnas intressen (Schoenberg & Thornton, 2006). För att kunna undersöka 

multikollineariteten, det vill säga om två eller fler variabler är högt eller lågt korrelerade, så 

har Schoenberg och Thornton (2006) valt att kategorisera försvarsstrategierna och testar deras 

effektivitet genom en regressionsanalys.  

 

Studien visar att vit riddare används i en tredjedel av de fientliga buden och är därmed den 

vanligast förekommande strategin i Storbritannien. I artikeln nämns att i 52 % av de 56 un-

dersökta fallen är implementerade försvarsstrategier effektiva, med andra ord får de buden att 

återkallas (Schoenberg & Thornton, 2006). 

 

Artikeln har inspirerat och gett vägledning i tillvägagångssätt samt vid val av metod.  

1.6.4 Studier i ett europeiskt perspektiv   

Kecskés & Halász (2012) beskriver i sin studie den påverkan som takeover direktivet har på 

de länder som har implementerat den. De beskriver hur den obligatoriska budplikten ska ap-

pliceras i alla berörda länder men också att implementeringen kan se olika ut. Här lyfts till 

exempel Danmark fram som ett undantag för vissa delar av budplikten. Implementeringen av 

budplikten sker i samklang med rådande nationell lagstiftning i syfte att skydda de befintliga 

aktieägarna och särskilt lyfta fram minoritetsägarnas rättigheter. Som en slutsats angående 

budpliktens inverkan anser Kecskés & Halász (2012) att denna kommer att minska mängden 

förvärv i framtiden.  

 

Utöver budplikten beskrivs de olika principal-agent teoretiska problem2 som ofta uppkom-

mer. Vid ett förvärv ökar ofta informationsasymmetrin mellan ledning och aktieägare, vilket 

kan åsidosätta aktieägarnas intresse. Direktivet ska dock förhindra att ledningen åsidosätter 

                                                
2 Se kapitel 3.3 
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aktieägarnas intresse. Detta genom att de ska förbli neutrala och att det uppköpande bolaget 

ska presentera sitt bud skriftligt för målbolagets aktieägare. Dock finns undantag till den 

skriftliga framställningen i vissa av ländernas nationella lagstiftning (Kecskés & Halász, 

2012). Forskningen bidrar till att ge förståelse för den inverkan som takeover-direktivet har på 

de europeiska länderna.  

1.6.5 USA  

Duggal och Cudds (1993) forskning syftar till att analysera effektiviteten hos försvarsstrategi-

erna vid fientliga förvärvsförsök. I studien undersöks hur amerikanska företag försvarar sig 

och om deras försvar har positiv eller negativ påverkan på aktieägarvärdet.  I studien under-

söks även hur företag, som vill undvika att bli uppköpta eller endast vill höja budet, använder 

sig av olika försvarsstrategier. Studiens omfattar åren 1984-1987. Totalt identifieras 90 fient-

liga bud. Resultatet av studien är att legala åtgärder är den vanligaste strategin för att undvika 

ett fientligt förvärv. Ytterligare ett resultat är att 40 företag använder sig av minst två för-

svarsstrategier och cirka 58 företag använder två eller fler strategier för att försvara sig vid ett 

fientligt förvärv. Studien påvisar att USA oftast använder pre-bid försvarsstrategier. Duggal 

och Cudds studie visar i tillägg att användandet av fler än en försvarsstrategi kan ha en positiv 

inverkan på utfallet, en aspekt som denna studie inte undersöker.  

1.7 Definitioner 

I följande avsnitt definieras studiens viktigaste nyckelbegrepp. 

 

Målbolag definieras som det företag som riskerar att bli uppköpt av ett annat bolag – uppköp-

ande bolag.  

 

Uppköpande bolag definieras som det som lägger ett bud för att förvärva samtliga eller en del 

av aktierna i ett annat publikt bolag – målbolaget. 

 

Offentligt uppköp definieras av Finansinspektionen (2015a) som förekomsten av ett publikt 

erbjudande från ett aktiebolag att köpa aktier i ett annat bolag. Ett offentligt uppköp kan ske 

frivilligt men även tvingande. Det uppköpande bolaget kan köpa en del av aktierna eller samt-

liga aktier i det publika bolaget. 

 



 
14 

Det finns många definitioner av fientligt uppköp. Den definition som tillämpas i denna studie 

finns redovisad i avsnitt 3.1. 

 

I de fall då köparens uppköp eller tidigare innehav av aktier uppgår till 30 % eller mer av rös-

tetalet för samtliga aktier i målbolaget infaller budplikt (Finansinspektionen, 2015b). Vilket 

även är den definition som tillämpas i denna studie.  

 

Med begreppet ledning avses, i denna studie, bolagens styrande organ, exklusive bolags-

stämman. Med ägarna avses de som innehar aktier i bolaget innan uppköpet.  

 

Begreppet effektivitet avser huruvida försvarsstrategin har lyckats förhindra uppköpsförsöket 

eller ej. Om uppköpet går igenom, trots försök till försvar, anses försvarsstrategin som inte 

effektiv.  

 

Med begreppen ”shareholder’s approach” och ”stakeholder’s approach” avser de två olika 

värdeskapande hållningssätt som företagsledning kan implementera. ”Shareholder’s appro-

ach” utgår endast ifrån ett aktieägarperspektiv och syftar till att öka aktieägarnas värde. 

”Stakeholder’s approach” utgår från berörda intressenter och fokuserar inte enbart på att öka 

aktieägarnas värde (Freeman, 1983). 

1.8 Disposition 

Följande avsnitt syftar till att redovisa examensarbetets disposition. 

 

I kapitel 2 presenteras den metod som har använts i arbetet. Kapitlet är indelat utifrån fyra 

huvuddelar: forskningsansats, datainsamling, statistiskt tillvägagångssätt och metodkritik. 

Indelningen är gjord efter ämnet för arbetet fastställts. Kapitlet syftar till att ge läsaren en bild 

av det tillvägagångssätt som tillämpas i arbetet.  

 

I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen som syftar till att ge läsaren en inblick i 

den teoribildning som finns inom ämnet. Kapitlet inleds med en definition av vad fientligt 

uppköp är. Därefter inventeras de olika motiv till uppköp som existerar. När läsaren är inför-

stådd med vad uppköp är och varför det uppkommer, presenteras teorier gällande uppköp. Det 
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är principal-agent teorin och disciplinära uppköp. Avslutningsvis presenteras de försvarsstra-

tegier som uppsatsen undersöker.  

 

I kapitel 4 beskrivs den legala aspekten som är av betydelse för arbetets analys. Kapitel är 

indelat i huvudområden som i sin tur är indelade efter de undersökta länderna. Detta är gjort 

för att förenkla för läsaren att får en överskådlig bild av de rättsliga skillnaderna länderna 

emellan.  

 

I kapitel 5 skildras arbetets empiri, vilket utgör en väsentlig del av arbetets resultat. Kapitlet 

är indelat utifrån följande underrubriker: sammanställning av data, kategorisering, resultat 

från första hypotesprövningen och resultat för andra hypotesprövningen. Syftet med detta 

kapitel är att presentera de resultat som har kommit fram under arbetets gång. Presentationen 

av erhållna rådata har gjorts för att läsaren lättare ska kunna förstå det slutliga resultatet. 

 

I kapitel 6 görs analysen av den data/resultat som presenterades i kapitel 5. Analysen är inde-

lad utifrån definitioner, rättsliga aspekter och försvarsstrategier. Syftet med att dela upp ana-

lysen är att förenkla återkoppling till fakta som presenteras i arbetet. Analysen ger en djupare 

förståelse för uppnått resultat, samtidigt som den utgör en beskrivning av hur resultatet tolkas. 

 

I kapitel 7 redovisas de reflektioner som kommit fram utifrån analysen. Detta kapitel är inde-

lat utifrån slutsats, sammanfattning, kritik av studien och förslag till vidare forskning. Slutsat-

sen baseras på de tolkningar som kommit fram under analysen av resultatet. Slutsatsen är 

återkopplad till frågeställningen och syftet med arbetet. Sammanfattningen är en kortversion 

av arbetet inklusive ett kortfattat svar på frågeställningen. Avslutningsvis presenteras olika 

ämnen som kan vara av intresse för framtida forskning inom området. Dessa baseras på frågor 

som kommit fram under arbetets gång men, av olika anledningar, inte varit möjliga att be-

svara.  

 

Arbetet avslutas med kapitel 8 och kapitel 9 som utgör en förteckning av källor och bilagor 

som används i arbetet. Källorna är indelade efter tryckta källor, elektroniska källor och offent-

liga tryck. Källorna är därefter sorterade i bokstavsordning, för att förenkla kontroll av dem. 

Bilagorna är indelade efter databaserna och därefter länderna. 
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras den metod som används för studien. Resonemang förs kring 

olika alternativa metodval följt av en argumentation för den valda metoden. Det redogörs för 

hur datan samlas in samt en presentation av det statistiska tillvägagångsättet. Avslutningsvis 

förs ett resonemang kring validitet, reliabilitet och källkritik.  

2.1  Forskningsansats 

I detta delkapitel motiveras ansats och val av metod som ligger till grund för studien. Förde-

lar och nackdelar vägs mellan olika val. 

 

Denna studie är av deduktiv karaktär. Avstamp tas i befintlig teori för att formulera hypoteser, 

vilka sedan testas empiriskt (Jacobsen, 2009). I och med denna ansats, föreligger en risk att 

insamlad information subjektivt sållas efter vad författarna finner relevant (Jacobsen, 2009). 

Därav har ett kritiskt förhållningssätt till information genomsyrat arbetet och diskussionen 

kring de slutliga resultaten. En induktiv ansats hade kunnat användas för studien men då stu-

dien genomförs inom begränsad tidsram anses den olämplig för denna studie. 

 

Eftersom det är enkelt att samla in stora mängder kvantifierbar data, om undersökningsområ-

det, motiveras en kvantitativ metod. Då en kvantitativ studie ger generella svar och studien 

avser att ge externt giltiga förklaringar (Rienecker & Stray Jorgensen, 2014), passar en kvan-

titativ ansats studiens syfte. För att komplettera den kvantitativa datan hade en kombination 

innehållande kvalitativ data kunnat användas (Jacobsen, 2009). Men till följd av studiens tids-

ram kommer ingen kvalitativ data insamlas. Därav föreligger en risk för eventuella oupp-

täckta bortfall liksom inkluderade misstagna fall, som kan leda till systematiskt sneda resultat.  

2.2 Datainsamling 

I detta delkapitel presenteras och motiveras den data som används för studien. Därpå följer 

en diskussion kring hur insamlad data bearbetas samt hur tillförlitlighet till vald data skapas.  

2.2.1 Val av data 

De informationskällor som presenteras nedan är av sekundär karaktär (Lundahl & Skärvad, 

2009). Sekundära källor anses lämpliga för studien då tillgången på sekundärdata inom under-

sökningsområdet är stor. På så vis möjliggörs jämförelser och komplettering av information. 
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Vidare är denna typ av källa mindre kostnads- och tidskrävande (Lundahl & Skärvad, 2009). 

Studien har tagit hänsyn till källans subjektivitet, se kapitel 2.5.3. 

 

Den största delen av insamlad data är hämtad från databasen Zephyr. Databasen innehåller 

information om uppköp och fusioner, vilken kan tas fram utefter en rad olika kategorier. Vald 

insamlad data är framtagen utefter följande kriterier: 

 

∗ Tidsperioden 1997-01-01 till 2015-11-01 

∗ Inkluderar uppgörelser: förvärv och fusioner 

∗ Ovanstående filtreras utefter: fientliga och ursprungligen fientliga som övergick i 

rekommenderade 

∗ Inkluderar affärskaraktär: bekräftat fullbordade, antaget fullbordade och tillkänna-

givna uppgörelser 

∗ Inkluderar geografiska länder: Sverige respektive Danmark 

∗ Inkluderar status för uppgörelse: tillkännagivna, fullbordade, pågående, uppskjutna, 

villkorslösa och återkallade  

 

Längsta möjliga tidsperiod väljs för att få så många observationer som möjligt, i och med att 

fler observationer ökar tillförlitlighet i resultaten. Val av tidsperiod beskrivs utförligare under 

kapitel 1.4. När det kommer till sökkriterierna affärskaraktär samt status är många kriterier 

inkluderade. På så vis inkluderas alla unika situationer för fientliga förvärv. Dock har rykten 

valt att exkluderas. Detta val grundar sig i att det kan vara svårt att uppskatta ryktens validitet 

och resultatet skulle därigenom kunna bli missvisande. 

 

Sökningen i databasen Zephyr mynnar ut i totalt 42 fall i Sverige och 21 fall i Danmark. För 

att öka tillförlitligheten genomsöks även Nasdaq OMX listor över förvärv och fusioner åren 

1997-2015. Detta för att komplettera med ytterligare fientliga uppköp som kan ha undgått att 

finnas på Zephyrs listor, men som enligt vald definition på fientliga uppköp (se kapitel 3.1) 

ska finnas med. Denna genomsökning adderade ytterligare fall till Sverige, varvid de slutliga 

observationssiffrorna som analyseras blir 68 för Sverige. Samtliga observationer kontrolleras 

även mot pressmeddelanden, artiklar och årsredovisningar för att stämma av att de klassas 

som fientliga, per vår definition.  
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För att därefter kategorisera vilka försvarsstrategier de angripna målföretagen använt sig av 

har fokus utgått från företagens egna pressmeddelanden, hemsidor och årsredovisningar. Utö-

ver detta har information sökts i artikeldatabasen, Mediearkivet. Sökningar i Mediearkivet 

samt i olika sökmotorer har lett till att framförallt välkända finansskrifter såsom Dagens Indu-

stri, Privata Affärer samt Affärsvärlden använts. I enstaka fall har även välbekanta tidskrifter 

som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet använts.  

2.2.2 Kritik mot data 

Vid insamling av data av kungjorda fientliga förvärvsförsök under den valda tidsperioden 

uppmärksammas att eventuella undertäckningsfel kan förekomma, det vill säga att inte exakt 

alla fall av fientliga bud under tidsperioden finns med inom den undersökta ramen (Körner & 

Wahlgren, 2006). Exempelvis kan det tänkas förekomma icke-fullbordade uppgörelser som 

skett bakom lykta dörrar och aldrig kommit allmänheten till känna. 

 

Även vid insamling av information om vidtagna försvarsstrategier så beaktas undertäcknings-

fel. I ett par fall kan det vara svårt att skaffa fullständig information, vilket leder till att för-

svarsstrategier av misstag förbises. Risken för denna typ av undertäckningsfel bedöms vara 

störst i den insamlade danska datan, till följd av språkbegränsningar samt begränsade kun-

skaper om normer och rutiner bland danska bolag. För att försöka minimera denna typ av un-

dertäckningsfel jämförs danska myndighetsuttalanden samt användning av danskt lexikon. 

 

Slutligen bör betonas att antalet danska observationer av fientliga bud under tidsperioden är 

mindre till mängden än för Sverige och kan således leda till att tillförlitligheten av resultaten 

framöver ifrågasätts.  

 

Ett val som görs vid insamling av data är att klassificera ett höjt bud, i den statistiska hypote-

sprövningen, som ett nytt bud. Det eftersom att uppsatsens ändamål inte är att undersöka olika 

grader av effektivitet för diverse försvarsstrategier, utan snarare för att se hur den övergri-

pande implementeringen ser ut. Emellertid bör det uppmärksammas att det kan påverka utfal-

len och bör beaktas vid jämförelser med annan forskning.  

 

Ett målbolag tillskrivs egenskapen passiv om ingen försvarsstrategi kan identifieras. Kritik 

mot passivitet väcks då det kan vara till följd av ett förbiseende av en försvarsstrategin, som 

målbolaget använt.  
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2.3 Statistiskt tillvägagångssätt  

I följande kapitel presenteras det statistiska tillvägagångssätt som används för att komma 

fram till resultatet. Det inkluderar en övergripande presentation av det statistiska underlaget, 

hypotesformuleringar, hur vald data bearbetas samt hur statistiska test av hypoteserna ge-

nomförs. Kapitlet redogör även för de statistiska program som används för test av hypoteser.  

2.3.1 Statistiskt underlag 

Som ovan nämnt ger datainsamlingen 68 fientliga bud i Sverige respektive 21 fientliga bud i 

Danmark. Varje enskilt fall genomsöks efter försvarsstrategier. När ett företag använt sig av 

fler än en försvarsstrategi antecknas samtliga och undersöks individuellt. Det eftersom att det, 

utan en mer djupgående kvalitativ metod, är svårt att utläsa vilken åtgärd som haft störst in-

verkan. Totalt iakttas 10 olika försvarsstrategier, men för att få större tillförlitlighet i resulta-

tet, vid genomförande av statistiska tester, slås vissa likartade strategier ihop och formar egna 

kategorier. För försvarsstrategiers kategorisering se kapitel 5.1. 

2.3.2 Hypotesformuleringar 

För att möjliggöra en jämförelse mellan Sverige och Danmark, avseende de fientliga förvärvs-

försökens förekomst samt tillämpningen av försvarsstrategier, formuleras två hypoteser. Hy-

poteserna testas sedan enskilt för respektive land. Den första hypotesen formuleras utefter 

frågeställningen för att åskådliggöra eventuella skillnader mellan länderna avseende före-

komsten av samt utfallet hos fientliga förvärsförsök. Den andra hypotesen riktar sig mot de 

individuella försvarsstrategiernas effektivitet. Till grund för den andra hypotesformuleringen 

ligger tidigare teori av bland annat Rose (2001), som i sin undersökning finner att målbolag 

utan implementerade försvarsstrategier är lika skyddade som målbolag som inte implemente-

rat dem.  

 

Hypotes 1: 

H0= att förvärvsförsöket återkallas är oberoende av landet där försöket genomförs 

H1= att förvärvsförsöket återkallas är beroende av landet där försöket genomförs 

 

Hypotes 2: 

H0 = att förvärvsförsöket återkallas är oberoende av försvarsstrategin x  

H1 = att förvärvsförsöket återkallas är beroende av försvarsstrategi x 
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2.3.3  Bearbetning av data 

Som nämnt i kapitel 2.2.2 klassificeras ett höjt bud som ett nytt bud. Konsekvensen av detta 

tillvägagångssätt kan illustreras med följande exempel: Ett första fientligt bud läggs, där mål-

bolaget försvarar sig med försvarsstrategi X. Om det resulterar i ett höjt bud kommer avslaget 

på första budet betyda att målbolagets försvarsstrategi klassas som lyckad.  

 

Datan sammanställts först i Excel för att sedan bearbetas i det statistiska programmet SPSS. I 

SPSS testas hypoteserna för att undersöka om statistiskt säkerställda samband kan påvisas. 

Resultaten från SPSS förs sedan på nytt in i Excel där överskådliga tabeller ställs upp.  

 

För att testa hypoteserna måste variablerna kvantifieras och därför kodas variablerna om bi-

närt. Beroende variabeln är för samtliga tester utfallet av förvärvsförsöket. Återkallade för-

värvsförsök kodas till 1 och fullbordade förvärvsförsök kodas till 0. Vid test av den första 

hypotesen är den oberoende variabeln land. Danmark kodas till 1 och Sverige kodas till 0. Vid 

test av den andra hypotesen är den oberoende variabeln förekomsten av en specifik försvars-

strategi. Förekomsten av en specifik försvarsstrategi kodas till 1 och frånvaron till 0.  

2.3.4 Chi-två test och signifikansnivå 

Efter att kvantifiering utförs presenteras datan i korstabeller, där hypotesernas statistiska sig-

nifikans kontrolleras med hjälp av chi-två (!2) test . Chi-två testet lämpar sig bäst för under-

sökningen eftersom datan som undersöks lever upp till de krav som användande av testet krä-

ver, för att generera ett tillförlitligt resultat. Körner och Wahlgren (2006) beskriver de tre hu-

vudsakliga kraven på följande sätt: 

 

1. Datan följer en nominalskala, antingen finns den undersökta variabeln eller så finns den 

inte (Körner & Wahlgren, 2006). Kravet uppfylls genom att samtliga använda variabler kodas 

binärt. 

2. Ingen förväntad frekvens får understiga ett (Körner & Wahlgren, 2006). 

3. Högst 20 % av de förväntade frekvenserna får understiga fem (Körner & Wahlgren, 2006). 

Visar det sig att förekomsten av en specifik försvarsstrategi understiger fem, i antal, övervägs 

en sammanslagning av likartade försvarsstrategier. 
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Därtill kan tilläggas att chi-två testet inte bygger på några antaganden (Körner & Wahlgren, 

2006). Exempelvis behöver inte en population vara normalfördelad för att en hypotestestning 

med chi-två ska kunna genomföras.  

 

Testet innebär att de faktiska absoluta frekvenserna i korstabellen jämförs med de frekvenser 

som förväntas enligt noll hypotesen (Körner & Wahlgren, 2006). För prövning av den första 

hypotesen upprättas en korstabell mellan utfall av förvärvsförsök och länder. Rent praktiskt 

sätts den beroende variabelns två utfall som kolumnrubriker och de oberoende länderna som 

radrubriker. Summering sker kolumnvis samt radvis och med hjälp av totalsummorna beräk-

nas det förväntade värdet av återkallade bud för varje land. Därefter jämförs de förväntade 

värdena med de observerade, enligt formeln för chi-två test: 

 

Formel 1.1: Chi-två test 

 

!" = $ − & "

&  

O= observerade värden 

E= förväntade värden 

 

Vid test av den andra hypotesen upprättas två korstabeller, en för försvarsstrategier i Danmark 

och en för Sverige. Uppställningen i vardera tabell liknar den som används för den första hy-

potesen, men som oberoende variabel sätts nu istället försvarsstrategierna.  

 

Från testerna utläses ett p-värde. Om p-värdet är lägre än ställd signifikansnivå förkastas noll 

hypotesen, vilket betyder att hypotesen accepteras och att det finns ett statistiskt påvisbart 

samband i undersökningsområdet (Körner & Wahlgren, 2006). Är p-värdet däremot högre än 

ställd signifikansnivå kan inga statistiskt säkerställda resultat påvisas. Det eftersom det är för 

många fall som påvisar motsatsen till den ställda hypotesen, alternativt att antalet undersökta 

fall är för få så att slumpen har en för stor inverkande effekt. Vald signifikansnivå vid testens 

genomförande är 5 %. Det är en vanligt ställd signifikansnivå vid genomförande av statistiska 

tester (Körner & Wahlgren, 2006). Emellertid finns det en risk på 5 % att noll hypotesen för-

kastas, trots att den är sann.  
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Ett alternativt statistiskt tillvägagångssätt är att använda sig av en logistisk regression, vilket 

möjliggör att ytterligare samband i datan kan utläsas. För att det ska vara möjligt vid använ-

dandet av nominalskala, som är fallet i denna studie, krävs emellertid en större population för 

att kunna ge statistiskt signifikanta resultat (Körner & Wahlgren, 2006). Den alternativa me-

toden, logistisk regression, hjälper oss inte att bättre förstå vår begränsade population än chi-

två testet och den gör även studien mer komplicerad för läsaren att förstå. Därför används chi-

två test i denna undersökning.  

2.4 Metodkritik 

Validitet och reliabilitet kommer i nedanstående stycken att presenteras och förklaras varför 

de är av betydelse för uppsatsen. Det kommer även i stycket om källgranskning diskuteras och 

föras resonemang kring fyra olika faser i en granskningsmetod enligt Holme och Solvangs 

(1996).  

2.4.1 Validitet   

Intern- och extern validitet är två delkomponenter av giltighet och relevans som mäter frånva-

ron av systematiska mätfel (Jacobsen, 2009). Dessa komponenter är, för uppsatsens kvalitet, 

av betydelse.  

 

Intern validitet råder om resultaten är riktiga. Med det menas att skillnader i antalet återkal-

lade förvärvsförsök korrekt kartläggs samt att försvarsstrategiernas effektivitet inom respek-

tive land mäts korrekt. Om resultaten uppfyller intern validitet kan giltiga skillnader länderna 

emellan kartläggas. För att minska mätfel och uppnå giltighet definieras respektive försvars-

strategi utförligt innan insamling av data sker. Sedan, under datainsamlingens gång, tillämpas 

ett kritiskt förhållningssätt och diskussioner vid de fall där förekomsten av olika försvarsstra-

tegier är otydliga. Dock finns det en risk att de händelser som identifieras som målbolagens 

försvarsstrategier i verkligheten kan ha använts i annat syfte än försvar och denna mätrisk går 

inte att eliminera. En sådan faktor kan vara att ledningen i målbolaget verkar utifrån sina egna 

intressen och inte utifrån aktieägarnas intresse, se kapitel 3.3. Ledningen har möjlighet att 

använda en försvarsstrategi men väljer att aktiv inte göra något för att de vill bli uppköpta. 

Detta kan ske när ledningen har incitament i form av en bonus som betalas ut vid ett uppköp. 

De ovannämnda faktorerna bidrar till en risk att utfallet kan bli missvisande i vissa fall. Ris-

ken går, som ovan nämnt, inte att eliminera; däremot finns en medvetenhet kring den. 

 



 
23 

Därtill föreligger en risk att olika avsikter bakom förvärvsförsöket medför att olika försvars-

strategier är varierande effektiva, vilket kan medföra missvisning i resultatet. Ett exempel på 

det kan vara när det uppköpande bolag har mer än 30 %, budplikt, och behöver lägga ett bud 

på alla aktier i målbolaget, se kapitel 3.3. Om det uppköpande bolaget bara vill ha en liten 

kontrollerande del av målbolaget kan det tänkas lägga ett medvetet sämre bud, då en större 

ägarandel inte är av intresse. Målbolaget kan då använda sig av en försvarsstrategi, alternativt 

agera passivt, och effektivt återkalla budet.  

 

Yttre validitet handlar om generaliserbarhet, det vill säga att framkomna resultat kan applice-

ras på andra företag i liknande sammanhang. En kvantitativ totalundersökning genomförs för 

att stärka den yttre validiteten. Emellertid bör det poängteras att undersökningen bygger på 

börsnoterade svenska respektive danska målbolag och därför kan slutsatserna vara svåra att 

tillämpa på företag som dels inte är börsnoterade dels av annan nationalitet. För att stärka va-

liditeten ytterligare är metodvalet inspirerat av Schoenberg och Thorntons artikel (2006), detta 

är även samma metod som Cehlin et al (2006) använder sig av. Metoden anpassas till viss del; 

istället för logistisk regression används chi-två test för att testa hypoteserna. Det eftersom chi-

två test som tidigare nämnt passar bättre för tester av små populationer. 

2.4.2 Reliabilitet 

Data som används är av sekundär karaktär och nedan redogörs för hur datan kritiskt granskas 

innan den publiceras i uppsatsen. Merparten av datan kring företagsförvärv som används 

hämtas från Zephyr. För att säkerställa att inga fientliga förvärsförsök undgått datainsamling-

en, granskas Zephyrs data och, som tidigare nämnt, kompletterats datan med offentlig inform-

ation från Nasdaq OMX Copenhagen/Stockholm samt Finanstilsynet. Informationen från 

Nasdaq och Finanstilsynet anger emellertid inte huruvida de olika förvärvsförsöken är fient-

liga eller inte. Därmed kontrolleras samtliga fall som inte står med på Zephyrs listor mot in-

formation hämtad från mediearkivet, nyhetsartiklar och pressmeddelanden från målbolagens 

styrelser. När samtliga fientliga förvärv identifieras tillskrivs de försvarsstrategier enligt de 

definitioner som presenteras i studien. Information kring försvarsstrategier hämtas från årsre-

dovisningar, företagens hemsidor, nyhetsartiklar, pressmeddelanden samt mediearkivet. 

 

Studiens reliabilitet utmanas av operationaliseringen av de olika försvarsstrategierna, inte 

minst då fyra personer med olika föreställningsramar (Lundahl & Skärvad, 1992) genomför 

operationaliseringen. Till grund för operationaliseringen ligger, som nämnt ovan, klara defi-
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nitioner av försvarsstrategier som presenteras i teorikapitlet. Definitionerna följs noggrant och 

diskussioner i gruppen föreligger av diverse försvarsstrategier som tillskrivs målbolagen. I 

tillägg används flera oberoende källor för att bekräfta den information som insamlas. Det är 

emellertid svårt att veta i vilket syfte pressmeddelanden, nyhetsartiklar med mera skrivs. Till 

följd av antalet observationer samt studiens tidsram görs inga ytterligare djupgående gransk-

ningar av den insamlade datan, något som givetvis kan leda till att både företagsförvärv och 

försvarsstrategier identifieras fel.  De tydliga definitionerna som ligger till grund för studien 

gör det emellertid möjligt att replikera studien (Bryman & Bell, 2010) förutsatt att samma 

metod används.  

2.4.3 Källgranskning 

För att genomföra en så säker undersökning som möjligt genomförs en källgranskning. Det är 

till stor del på grund av användandet av sekundära källor och det är därmed av större vikt att 

granska dess tillförlitlighet. För att genomföra en korrekt källgranskning används Holme och 

Solvangs (1996) granskningsmetod. Det på grund av att det är en tydlig och enkel metod för 

att källgranska.  

 

Granskningen är uppdelad i fyra huvudområden som efterhand smälter samman. Slutsatsen av 

granskningen används därefter för att bestämma om mängden källor är tillräcklig samt om 

källorna är tillförlitliga. De fyra huvudområdena är: 1) observation, 2) ursprung, 3) tolkning 

och 4) användbarhet (Holme & Solvang, 1996). 

 

Observation är det första steget som tas för att skriva en uppsats. I detta steg undersöks vilka 

källor som är relevanta för vårt ämne. Eftersom mängden källor är mer eller mindre ofantlig 

så kräver detta steg en sållningsprocess (Holme & Solvang, 1996). För att begränsa mängden 

källor granskas tidigare forskning och bibliotekskataloger. I regel väljs alltid den senaste upp-

lagan av källorna. För att minimera risken att källmaterialet är ensidigt görs försök att fylla ut 

alla luckor, som kan uppkomma vid källhantering, med en större mängd källor. En ökad 

mängd tillgängliga källor minskar risken att endast ett synsätt presenteras. 

 

Efter att inhämtandet av källor har genomförts krävs det att ett bestämmande av dess ursprung 

görs. Detta betyder att vem/vilka som är upphovsmän undersöks, när/var källan uppkom, vil-

ket syfte källan uppfyller och hur källan hittats (Holme & Solvang, 1996). Summan av dessa 

frågor är att avgöra om källan är äkta eller falsk. Upphovsmän till majoriteten av källorna är 
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forskare, som i de flesta fall har koppling till olika universitet. Eftersom källgranskning är 

noggrannare, vid den typen av publikation, kan denna typ av upphovsmän anses säker. Vad 

gäller dateringen av källor ifrågasätts inte datumen i någon större utsträckning. Det eftersom 

inga dokument där datering av yttersta vikt granskas. Som tidigare nämnt har de flesta käl-

lorna kommit från bibliotek eller från vetenskapliga databaser. Men för de källor som påträf-

fas via sökmotorer granskas både ursprung och dess upphovsmän. 

 

När källorna tolkas blir de syftestolkade, och inte bokstavstolkade. Detta betyder att utgångs-

punkt tas i det tolkade övergripande syftet med källan och inte vad det bokstavligen står. An-

ledningen till valet är att få en bättre förståelse för källan. Att endast bokstavstolka källan kan 

leda till missförstånd och ger ibland en förenklad bild av ämnet. Men att syftestolka källan är 

svårare och ger mer utrymme för egen tolkning (Holme & Solvang, 1996). För att minimera 

risken för felaktig tolkning av källan jämförs, som tidigare nämnt, flera källor. På så sätt blir 

förståelsen av källan större och en mer korrekt tolkning kan göras. 

 

Slutligen bestäms källans användbarhet. Det är en sammanställning av den tidigare gransk-

ningen som utförs och därtill tas även hänsyn till upphovsmannens subjektivitet (Holme & 

Solvang, 1996). Undantaget de pressmeddelanden och nyhetsartiklar som granskas antas att 

upphovsmännen till de använda källorna är subjektiva. Avseende pressmeddelanden och ny-

hetsartiklar sker en selektering utifrån vilken typ av information som tas med i studien.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
26 

3. Teoretisk referensram 

Teorierna presenteras nedan för att ge läsaren en bättre inblick i hur fientliga uppköp går 

till. 

3.1 Fientliga uppköp 

Följande kapitel syftar till att ge en inblick till vad som kan klassificeras som ett fientligt upp-

köp.  

 

Ett uppköp klassificeras som fientligt när det på något sätt är oönskat. Exempelvis om målbo-

laget inte är intresserad av en fusion och fusionen genomförs trots att ledningen är negativ till 

den. Alternativt om det skapar ett oönskat skifte i aktieägandet, med andra ord ett skifte i kon-

trollen av företaget (DePamhilips, 2010). 

 

Weston, Mitchell och Mulherin (2003) definierar ett fientligt uppköp som ett uppköp som 

genomförs trots att det har blivit motsatt av ledningen. Arnold (2008) menar att det är fientligt 

så länge ledningen är emot uppköpet, alltså finns i Arnolds definition inget krav på genomfö-

rande. Sammanfattningsvis förekommer ingen precis definition av fientliga uppköp och därför 

kan definitionen skilja sig åt mellan olika studier. Det kan därför vara bättre att se ett fientligt 

uppköp som något som inte anses vara ett vänligt uppköp, alltså där det inte finns en överens-

kommelse mellan två parter (Schwart, 2000). Denna definition är den bredaste och den som 

studien utgår från.  

3.2 Motiv för uppköp 

Syftet med följande uppställning är att ge läsaren en övergripande bild av bakomliggande 

motiv för företagsförvärv. 

 

Arnold (2008) har valt att dela upp anledningar till företagsförvärv i fyra huvudgrupper:  

 

1) Synergy  

2) Bargain buying 

3) Managerial motives  

4) Third party motives  
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Synergy betyder att företagen slås samman och ett högre gemensamt värde genereras. Värdet 

kan uppkomma både genom ett monetärt värde och genom ett kunskapsvärde (Arnold, 2008). 

 

Bargain buying betyder att det uppköpande företaget gör ett “kap” eftersom målbolaget på 

något sätt är underprissatt och det uppköpande bolaget tror att uppköpet på lång sikt skapar 

mervärde. Ofta tror det uppköpande bolaget att det är ledningen i målbolaget som gör att det 

är underprissatt och att ett utbyte av den ledningen kommer att öka värdet (Arnold, 2008). 

 

Managerial motives är endast kopplat till att ledningen i det uppköpande bolaget tjänar på 

uppköpet. Uppköpet behöver med andra ord inte ha gjorts för att öka aktieägarnas vinst. Led-

ningen gör uppköpet för att skapa ett imperium och öka sin makt på marknaden (Arnold, 

2008). 

 

Den sista anledningen är third party motives, vilket betyder att uppköpet sker för att skapa 

fördelar för en tredje part. Det kan exempelvis vara en rådgivare som anser att det är lönsamt 

att göra det och på så sätt tjänar de på alla kostnader som uppkommer vid ett uppköp. Det kan 

också vara kunder eller leverantörer som tjänar på uppköpet eftersom det minskar deras kost-

nader, då ledet mellan uppköpare och kund/leverantör minskar (Arnold, 2008). 

3.3 Principal-agent teorin 

Nedan är en presentation av fenomenet principal-agent teorin som ofta uppkommer inom Ak-

tiebolagsrätten. Fenomenet kan bli extra påtagligt vid uppköp. 

 

Principal-agent teorin är en teori som förklarar relationen mellan Principal (aktieägarna) och 

Agent (bolagsledningen). Denna relation kan ibland bli pressad på grund av intressekonflikter 

som kan uppstå mellan aktieägarna och bolagsledningen. Eftersom kontrollen av ett aktiebo-

lag är överfört från ägarna till ledningen, kan ledningen agera på ett sätt som inte alltid är till 

fördel för ägarna (Kim, Nofsinger & Mohr, 2010). 

 

Teorin utgår från att både agent och principal prioriterar sitt eget välbefinnande. Förutsatt att 

teorin stämmer kommer ledningen att agera på ett sätt som prioriterar en ökning av deras lö-

ner, mer makt och i vissa fall ett kändisskap inom näringslivet. Prioriteringarna sker framför 
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att öka företagets värde, vilket hade gynnat ägarna. Ägarna strävar som nämnt efter ett högre 

värde på företaget, vilket kan tänkas motivera en högre utdelning och en högre aktiekurs. De 

olika prioriteringarna skapar problem då det blir en intressekonflikt (Kim, Nofsinger & Mohr, 

2010). 

 

Anledningen till att teorin är relevant för studien är för att det kan uppkomma samma typ av 

intressekonflikt vid fientliga uppköp. Aktieägarna kan acceptera ett bud för att de får bra be-

talt trots att ledningen har informerat om att uppköpet kan ha negativ inverkan på bolaget. 

Ledningen kan även rekommendera aktieägarna att inte acceptera budet på grund av rädsla för 

att förlora makt trots vetskapen om att det uppköpande bolaget betalar överpris för aktierna 

(Jensen, 1986). Därtill tillkommer problem kring asymmetrisk information, det vill säga att 

ledningen de facto sitter inne på betydligt mer information om företaget än företagets aktieä-

gare (Kim, Nofsinger & Mohr, 2010).  

3.4 Disciplinära uppköp 

Disciplinära uppköp härstammar från problem som kan uppkomma vid principal-agent teo-

rin. Disciplinära uppköp är en form av övervakningsmekanism som ska minska hot mot ak-

tieägarnas värde. Detta kapitel syftar till att förklara varför denna övervakningsmekanism 

finns och vad dess syfte är.  

 

Det finns fall av uppköp som syftar till att förbättra möjligheterna för målbolaget. Genom att 

byta ut ledningen, som inte lyckas få målbolaget att nå sin fulla potential (Kim, Nofsinger & 

Mohr, 2010). Om ledningen i målbolaget misstänker att det är denna typ av uppköp, som pla-

neras, kommer de att försöka förhindra uppköpet alternativt förbättra sin prestation. Som en 

följd av detta blir disciplinära uppköp en övervakningsmekanism (Kim, Nofsinger & Mohr, 

2010). Hotet om att bli uppköpta och avskedade skapar tillräcklig motivation för att förbättra 

verksamheten. I slutändan blir aktieägarna gynnade av denna typ av uppköp eftersom anting-

en kommer befintlig ledning att förbättra sitt agerande alternativt tillsätts ny ledning, som 

förhoppningsvis är bättre än den föregående ledningen (Scharfstein, 1988).  

3.4 Försvarsstrategier 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en överblick över de vanligaste post-bid försvarsstrate-

gierna. Dessa strategier är internationellt accepterade och är därför applicerbara både på de 
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svenska och de danska bolagen som granskas. Benämningarna på strategierna är på engelska 

förutom i de fall där ett svenskt begrepp finns tillgängligt. 

3.4.1 Pac Man 

Försvarsstrategin Pac Man innebär att målbolaget lägger ett motbud när det uppstår ett fient-

ligt uppköp (Arnold, 2008). Om målbolaget är större än det budgivande bolaget så är denna 

försvarsstrategi som mest effektiv. Det på grund av att målbolaget har råd att finansiera åtgär-

den. Dock kan det leda till att målbolaget indirekt signalerar att de vill genomföra samman-

slagningen av företagen men vill behålla kontrollen själva. På så sätt accepterar målbolaget 

förvärvet men garderar sig genom att inte lita på det uppköpande företaget (Weston, Mitchell 

& Mulherin, 2003). 

 

Denna försvarsstrategi kostar väldigt mycket och kan resultera i att båda bolagen blir skuld-

satta. Den kombinerade skulden efter sammanslagningen kan i värsta fall leda till att bolaget 

försätts i konkurs (Weston, Mitchell & Mulherin, 2003). 

3.4.2 Kritik mot bud 

Målbolaget kan attackera budet från det uppköpande bolaget genom att kritisera och ifråga-

sätta kvalitén av budet eller det uppköpande bolaget (Arnold, 2008). Att motverka budet kan 

även ske genom påtryckningar och argument om det uppköpande bolagets lednings kompe-

tens. Målbolaget kan även hävda att en sammanslagning kan påverka företagets värde nega-

tivt i framtiden. Därtill kan målbolaget även påpeka att budets storlek är för litet och därige-

nom oacceptabelt. Dessa argument kan få aktieägare att fundera över budet och påverka dem 

till att tacka nej till budet.  Dock kan det även leda till att aktieägarna misstänker att målbola-

get attackerar budet för att behålla sin makt inom företaget. (Weston, Mitchell & Mulherin, 

2003) 

3.4.3 Positiv offentlig information  

En försvarsstrategi som har vuxit fram under 80-talet är att förändra sina finansiella rapporter. 

Företaget som är orolig för ett fientligt uppköp skriver upp sina tillgångar och minskar sina 

rapporterade skulder i balans- och resultaträkningen (Cooke, 1986). Genom att göra detta för-

söker företaget skapa en bättre bild av sin finansiella ställning. Det för att på så sätt höja vär-

det på företaget så att det lagda budet anses för lågt. Förhoppningen är att det uppköpande 

bolaget ska återkalla sitt bud, alternativt höja budet. Dock kan det även i vissa fall skapa ett 
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större intresse för budgivning bland fler uppköpande företag, än det hade gjort med de vanliga 

finansiella rapporterna. (Weston, Mitchell & Mulherin, 2003) 

3.4.4 Vit riddare och vit godsherre 

För att motverka ett fientligt uppköp kan ett, enligt målbolaget, vänligt och mer acceptabelt 

bolag lägga ett bud (Arnold, 2008). Det alternativa bolaget påvisar större kompatibilitet och 

har även större potential då löften, exempelvis att inte splittra målbolaget eller orsaka större 

missnöjen hos anställda, utlovas. Deras bud accepteras därmed och målbolagets styrelse väl-

komnar deras vita riddare (Weston, Mitchell & Mulherin, 2003). 

 

En annan försvarsstrategi, som går under samma konstruktion som vit riddare, är vit gods-

herre (Arnold, 2008). Denna strategi innebär att målbolaget utför en riktad emission mot ett 

vänligt bolag och kan därmed motverka att själva bli uppköpta med hjälp av den vita godsher-

rens rösträtt. Den tredje parten får chans att köpa ett block av målbolagets aktier, strategin 

fungerar därmed som ett blockerande av oönskat aktieägande. Dock är innehavet inte tillräck-

ligt stort för att kontroll ska kunna utövas över målbolaget, men i gengäld får den vita gods-

herren en plats i styrelsen samt förköpsrätt (Weston, Mitchell & Mulherin, 2003). 

3.4.5 Aktieåterköp 

En annan användbar försvarsstrategi för målbolaget är återköp av aktier (Arnold, 2008). Mål-

bolaget köper upp sina egna aktier från börsen och minskar antalet tillgängliga aktier på 

marknaden. Målbolaget kan även utföra ett offentligt meddelande till sina befintliga aktieä-

gare om återköp av deras aktier. I detta fall återköper målbolaget sina egna aktier för att återta 

kontrollen över bolaget (Arnold, 2008).   

 

Det finns dock lagstiftning om hur dessa återköp får gå tillväga. Det är endast publika bolag 

som får göra återköp av aktier och följande krav finns då (Aktiebolagslagen (2005:551)(ABL) 

19:13-14):  

1. Återköpet måste ske på en reglerad marknad. 

2. Tillstånd från Finansinspektionen vid återköp utanför en Europeisk marknad. 

3. I enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller 

samtliga ägare till aktier av ett visst slag.  
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3.4.6 Kronjuvelerna 

Om ett företag misstänker att de är i skottlinjen för ett fientligt uppköp kan de applicera för-

svarsstrategin kronjuvelerna. Denna strategi innefattar att bolaget säljer sina mest värdefulla 

tillgångar (Arnold, 2008). Om det uppköpande företaget är ute efter själva rörelsen är kronju-

velerna ett bra sätt att skydda sig på. Bolaget minskar sin attraktiva position och ett uppköp 

kan förhindras. Målbolagets förbättrade kassaflöden gör dock att bolaget kan hamna i skott-

linjen för andra uppköpande bolag med andra motiv (Weston, Mitchell & Mulherin, 2003). 

 

Det finns förbehåll gällande denna typ av försäljning då styrelsen inte alltid har rätt att sälja 

av tillgångarna i företaget. Om tillgångarna är av väsentlighet för att företaget ska kunna ge-

nomföra sin löpande verksamhet kräver lagen att bolagsstämman röstar om eventuell försälj-

ning (ABL 8:4). 

3.4.7 Blåsfisk  

Blåsfisk är en försvarsstrategi som innebär att företagets storlek ökar. Det genom att företaget 

köper upp tillgångar, men minskar sina likvida medel. Blåsfisken har således två avskräm-

mande aspekter. Först och främst gör den ökade storleken på företaget att många uppköpande 

företag inte har råd att köpa upp målbolaget (Cooke, 1986). Genomförande av denna försvars-

strategi kan även resultera i att det nya bolaget får en dominerande ställning på marknaden 

(SOU 1990:1). Den andra aspekten är att målbolagets försämrade kassaflöde avskräcker andra 

potentiella uppköpande bolag (Cooke, 1986). 

3.4.8 Lagliga åtgärder  

Det finns tillfällen där svensk lagstiftning stoppar fientliga uppköp. De berörda lagarna är 

Lagen (1982:80) om Anställningsskydd (LAS) och Konkurrenslagen (2008:579)(KL).  I LAS 

finns det skydd för de anställda i bolaget om deras arbetsgivare blir uppköpt av ett annat före-

tag. I § 6b LAS ska anställningsavtalet överföras från målbolaget till det nya företaget om den 

anställde vill detta. På så sätt förhindrar lagen att fientliga uppköp resulterar i att målbolaget 

läggs ner initialt. Om anställningsavtalet är kopplat till ett kollektivavtal så är arbetsgivaren, i 

det nya företaget tvungen att upprätthålla anställningsvillkoren i ett år från anställningen (se § 

28 st. 1 i Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)). Arnold (2008) beskri-

ver möjligheten att uppmuntra bland annat facket att genomföra lobbying om att uppköpet 

inte ska gå igenom. Det kan förhindra uppköpet från att gå igenom eftersom det kan skapa hot 

om eventuell strejk vid genomfört uppköp. 
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Om en företagskoncentration hindrar eller skadar konkurrensen så ska den enligt 4:1 KL för-

bjudas. Förbjudning av koncentrationen betyder att det blir ogiltigt och företagen återgår till 

deras ursprungliga former (4:3 KL). Om exempelvis målbolaget misstänker att koncentration-

en är ogiltig ska den anmälas till Konkurrensverket (4:6 KL).  

 

Om ett målbolag anser att förvärvet inte är förenlig med god sed kan de kontakta Aktiemark-

nadsnämnden. Aktiemarknadsnämnden har gjort olika typer av rekommendationer om vad 

som anses vara god sed vid förvärv. Om Aktiemarknadsnämnden anser att förvärvet inte age-

rar i enlighet med god sed kan förvärvet bli ogiltigt. Detta beslut kan, i vissa fall, överklagas 

till Finansinspektionen alternativt kan det omprövas om ny väsentlig information har upp-

kommit. (Aktiemarknadsnämnden, 2015a) 

 

En annan aspekt av lagliga åtgärder som Arnold (2008) belyser är möjligheten att använda 

rätten som ett hjälpmedel för att skrämma uppköparen. Om målbolaget tror att det kan finnas 

oegentligheter hos det uppköpande bolaget eller om det uppköpande bolaget nyligen fått ne-

gativ publicitet, kan målbolaget hota om att stämma uppköparen om de inte upphör med upp-

köpet. Om uppköparen inte vill få mer publicitet eller är rädd att deras eventuellt olagliga ak-

tivitet kommer fram i ljuset så kan budet dras tillbaka (Arnold, 2008). 

3.5.9 Riktad emission  

Vid en riktad emission är det bolagsstämman som tar beslutet om den riktade emissionen vid 

följande situationer (16:2 ABL): 

 

1. aktieägarna i bolaget inte skall ha företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal 

aktier de äger eller enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen, och 

2. de som i stället skall ha rätt att teckna aktier, teckningsoptioner eller konvertibler till-

hör någon eller några av följande kategorier: 

a. styrelseledamöter i det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma 

koncern, 

b. den verkställande direktören i det emitterande bolaget eller ett annat företag inom 

samma koncern, 

c. andra anställda hos det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma 

koncern, 
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d. en make eller en sambo till någon som avses i a-c, 

e. den som står under vårdnad av någon som avses i a-c, eller 

f. en juridisk person över vilken någon som avses i a-e, ensam eller tillsammans med 

någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande. 

 

För att bolagsstämman ska godkänna ett beslut om en riktad emission krävs ett majoritetsbe-

slut (16:8 ABL). Om en riktad emission genomförs minskar antalet tillgängliga aktier på 

marknaden och ett uppköp kan bli förhindrat. Skillnaden mellan en riktad emission och vit 

godsherre är att en riktad emission kan riktas till en grupp aktieägare och en vit godsherre 

riktas endast till en aktieägare, se kapitel 3.5.5. 

3.5.10 Övriga försvarsstrategier 

Greenmail är en olaglig försvarsstrategi som i praktiken betyder att målbolaget gör ett riktat 

återköp med en hög aktiepremie till aktören eller företaget, som försöker köpa upp målbola-

get. (Weston, Mitchell & Mulherin, 2003) 

 

Ett sätt att förhindra fientliga uppköp är att genomföra en så kallad Management Buy-Out 

(MBO). En MBO karaktäriseras av att ledningen i ett företag använder sig av lånade medel 

(från företaget) för att själva köpa upp aktier. Det förhindrar möjligheten för andra företag att 

köpa upp aktierna och ökar ledningens ägande av företaget. (Weston, Mitchell & Mulherin, 

2003) 

 

Poison pill, staggered board och golden parachute är välkända försvarsstrategier. Men de är 

alla pre-bid strategier och, som nämnt i kapitel 1.4, så syftar inte uppsatsen till att undersöka 

pre-bid strategier. (Arnold, 2008) 
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4. Lagstiftning och rekommendationer  

4.1 Takeover direktivet 

Under 2004 fastställdes ett direktiv från EU angående en harmonisering vid uppköp, mellan 

de europeiska länderna. Direktiv 2004/25/EG, även kallat takeover direktivet, har införts i 

alla EU-länder som sekundärrätt. Nedan presenteras hur Sverige respektive Danmark har 

applicerat direktivet i deras lagstiftning.  

4.1.1 Sverige 

Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LOUA) är Sveriges 

lagstiftning för uppköp. Denna lag syftar till att skydda aktieägarna i målbolaget från att bli 

utnyttjade och ser till att uppköpet genomförs på ett rättvist sätt. Denna lag, marknadsplatser-

nas regler samt andra tolkningar som gjorts av övervakande organ, skapar tillsammans Sveri-

ges applicering av takeover direktivet. (SOU 2005:58) 

4.1.2 Danmark 

Lov om værdipapirhandel (2003:1269) och Bekendtgørelse om tilbudspligt (1999:827) är 

Danmarks lagstiftning för uppköp. Dessa lagar har, till skillnad från Sverige, många konkreta 

krav som ställs både på det uppköpande bolaget och på målbolaget för att få genomföra ett 

uppköp. Under 2005 presenterade Folketinget olika förslag på hur takeover direktivet kan 

appliceras på dansk lagstiftning. Dessa förslag förändrade inte den befintliga lagstiftningen i 

större utsträckning. I Danmark samspelar även lagarna med marknadsplatsens regler och 

övervakande organ för att skapa en enhetlig motsvarighet till takeover direktivet. (SOU 

2005:58) 

4.2 Övervakande organ 

Detta kapitel presenterar de organ som hanterar uppköp i Sverige och i Danmark. De nedan 

presenterade organen anses som de mest relevanta organen för den här studien.  

4.2.1 Sverige 

Aktiemarknadsnämnen, Kollegiet för bolagsstyrning, Finansinspektionen med flera, arbetar 

som övervakande organ för uppköp (Aktiemarknadsnämnden, 2015b; Finansinspektionen, 

2015a; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Dessa organ verkar för aktieägarnas in-

tressen samt för att ett fientligt uppköp sker enligt god sed. Näringslivets börskommitté var 
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även tidigare ett viktigt organ men beslutade år 2010 att förena deras arbetsuppgifter med 

Kollegiet för bolagsstyrning (Näringslivetsbörskommitté, 2010). 

4.2.3 Danmark 

Finanstillsynet, Köpenhamnsbörsen, Fondsrådet, Erhvervsankenævnet är organ som samarbe-

tar i syfte att övervaka den danska marknaden vid uppköp, där huvudövervakningen främst är 

delegerad till Köpenhamnsbörsen. Regler från förordningen gällande dispens hanteras sedan 

år 2005 av Finanstilsynet (tidigare hanterade Fondrådet dispens). Finanstilsynets beslut kan 

överklagas hos Erhvervsankenævnet (ICLG, 2015a). 

4.3 Fientliga uppköp 

Detta kapitel kommer att presentera rättsliga krav som uppkommer i Sverige och i Danmark i 

samband med fientliga uppköp. 

4.3.1 Sverige 

Styrelsen i målbolaget kan inte direkt avvisa ett fientligt uppköp. De kan dock använda sig av 

olika försvarsstrategier för att förhindra uppköpet. Styrelsen kan rekommendera aktieägarna 

att inte acceptera budet, men det slutgiltiga valet att behålla eller sälja aktierna avgörs av ak-

tieägarna. Därtill finns inga regler om hur det uppköpande bolaget ska presentera sitt bud till 

målbolaget. Dock bör det poängteras att det finns regler när budet väl är lagt till målbolaget 

(ICLG, 2015b).  

 

I Sverige har svenska modellen3 och fackens starka position på arbetsmarknaden även inver-

kan när det kommer till företagsförvärv. Styrelsen hos både målbolaget och det uppköpande 

företaget måste i sina uttalanden kommentera personalrelaterade frågor i samband med för-

värvet. Personalen hos målbolaget måste även informeras separat och har i särskilda fall rätt 

att lägga ett separat uttalande som bilaga till styrelsens rekommendation, se ABL 8 kap. 5 §. 

Det är också förekommande att uppköpande företag, till följd av svenska lagar kring medbe-

stämmande på arbetsplatsen, är skyldiga att förhandla med facket (ICLG, 2015b).  

                                                
3 Förhandling sker mellan fackförening och arbetsgivare angående lön och arbetsvillkor utan 

inblandning av stat, LO (2015). 
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4.3.2 Danmark 

I Danmark har styrelsen möjlighet att välja vilken information i budet som presenteras för 

aktieägarna. I och med att det inte finns någon offentlighetsprincip, angående vilka som är 

aktieägare, måste det uppköpande bolaget vända sig till styrelsen. Det finns regler i Danmark 

angående hur budet ska presenteras för styrelsen i målbolaget. Det är endast när budet har 

läckt till media som styrelsen i målbolaget tvingas synliggöra all information till aktieägarna 

(ICLG, 2015a). 

 

I Danmark har lagstiftningen utformats på ett sätt som gör att fientliga uppköp inte behöver 

vara rättvisa för något av bolagen. Dock måste styrelsen i målbolaget alltid ha aktieägarnas 

intresse i åtanke och får inte ta hänsyn till andra aspekter, så som de anställda, vid ett fientligt 

uppköp (ICLG, 2015a).  

4.4 Budplikt 

I detta kapitel presenteras budplikten och hur den förhåller sig i Sverige respektive Danmark 

4.4.1 Sverige 

I tredje kapitlets första paragraf, LOUA, föreskrivs att budplikt uppstår i de fall då det uppkö-

pande bolaget innehar mer än 30 % av röstetalet för samtliga aktier (3:1 LOUA). Budplikten 

innebär att det uppköpande bolaget måste erbjuda att köpa resterande aktier i målbolaget. De 

måste även publicera exakt hur stort deras ägande är i målbolaget (3:1 LOUA). Budplikten 

har införskaffats för att vid övertagande av kontroll av det uppköpande bolaget kunna ge öv-

riga aktieägare i målbolaget rätt till att kunna lämna (Finansinspektionen, 2015b).  Undantag 

från budplikt kan ges av Aktiemarknadsnämnden (Aktiemarknadsnämnden, 2015). 

4.4.2 Danmark 

I Danmark finns inte en motsvarighet till budplikten dock krävs det att det uppköpande bola-

get offentliggör sitt ägande före och efter att budet läggs. Detta gäller för ägande som motsva-

rar eller överstiger 5 % av rösterna eller aktiekapitalet. (7:29 lov om vaerdipapirhandel) 
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5. Empiri 

Följande kapitel presenterar först en övergripande sammanställning av insamlad data. Därpå 

följer motivering för valda kategoriseringar som används vid genomförande av chi-två tester-

na. Slutligen presenteras resultaten av chi-två testerna.  

5.1 Sammanställning av datan 

Nedanstående diagram presenterar förekomsten av varje försvarsstrategi i Sverige respektive 

Danmark. Förekomsten utläses som en procentuell andel av det totala antalet fientliga för-

värvsförsök i landet.  

 

Diagram 1.1 Frekvens av använda försvarsstrategier i Sverige och Danmark 

 

 
Diagram 1.1 visar att den mest förekommande försvarsstrategin är kritik mot bud i såväl Sve-

rige som Danmark. Totalt återfinns denna försvarsstrategi i 55 av 68 fall i Sverige och i 11 av 

21 fall i Danmark. En annan strategi som förekommer i ett flertal fall i båda länderna är vit 

riddare. Anmärkningsvärt är att ren passivitet, alltså att ingen försvarsstrategi alls vidtas, fö-

rekommer i princip lika ofta som vit riddare.  

 

Tabell 1.1. Antal genomförda och andel lyckade försvarsstrategier i Sverige och Danmark 
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Försvarsstrategi Antal genom-

förda Sverige 

Andel återkal-

lade Sverige 

Antal genom-

förda Danmark 

Andel återkal-

lade Danmark 

Pacman 1 100 % 0 N/A 

Passiv 8 50 % 7 43 % 

Lagliga åtgärder 5 40 % 0 N/A 

Vit godsherre 1 100 % 1 0 % 

Vit riddare 7 100 % 7 100 % 

Kritik mot bud 55 45 % 11 91 % 

Positiv offentlig 

information 

8 63 % 0 N/A 

Blåsfisk 4 75 % 0 N/A 

Kronjuvel 4 75 % 0 N/A 

Riktad emission 3 67 % 0 N/A 

 

I tabell 1.1 ovan kan det utläsas att de försvarsstrategier som varit mest lyckade i Sverige är 

Pac Man, Vit godsherre samt Vit riddare. När dessa försvarsstrategier använts har samtliga 

bud återkallats. Blåsfisk och kronjuvel lyckas i 75 % av fallen att återkalla budet, och samt-

liga andra försvarsstrategier, noterbart även passivitet, lyckas i 40 - 67 % av fallen att åter-

kalla budet. Eftersom observationerna inom vissa kategorier är få bör det noteras att slumpen 

kan spela roll i utfallet, vilket innebär att resultatets giltighet kan ifrågasättas. 

 

Även i Danmark lyckas vit riddare i samtliga fall att återkalla budet. Utöver vit riddare så är 

det kritik mot bud samt vit godsherre som urskiljs som använda försvarsstrategier i Danmark. 

Vit godsherre är den enda försvarsstrategin som använts helt förgäves, budet har gått igenom 

trots försök till försvar. Emellertid utgörs det här resultatet av endast en observation, och där-

för spelar slumpen en stor roll för utfallet och huruvida strategin kan anses som effektiv.   
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I såväl Sverige som Danmark observeras ett flertal fall där målbolagen är passiva vid fientliga 

uppköpsförsök. Som ovan nämnt är det anmärkningsvärt att denna “strategi” förekommer i ett 

flertal fall, därtill ska också noteras att trots passivitet hos målbolaget, har det uppköpande 

företaget i nästan hälften av dessa fall misslyckats med sitt försök att förvärva målbolaget. I 

Sverige visar sig passivitet leda till fler återkallade bud än vid användande av kritik mot bud.  

 

Rent generellt är antalet observationer inom de flesta kategorier få och därför krävs ett kritiskt 

förhållningssätt. 

5.2 Kategoriseringar 

Totalt iakttas 10 olika försvarsstrategier som används i de undersökta fallen. Men då vissa 

försvarsstrategier observeras ett fåtal gånger genomförs en sammanslagning till nedanstående 

fyra kategorier. Sammanslagningen leder till att samtliga krav för utförande av chi-två test 

uppfylls, se kapitel 2.3.4, så att resultaten påvisar högre tillförlitlighet.  

 

Försvarsstrategin Pac Man går emellertid inte att tilldela någon av nedanstående kategorier 

och därför exkluderas denna strategi helt och hållet. Detta anses emellertid inte ha en stor på-

verkan på resultatet då endast ett fall av Pac Man uppkommit i Sverige, respektive inga fall i 

Danmark. 

 

Lobbying: Denna kategori inkluderar ledningens försök till åtgärder, det vill säga Kritik mot 

bud samt Positiv offentlig information. Kategorin är sammansatt av försvarsstrategier som 

ledningen kan genomföra utan godkännande av bolagsstämman. De är snabba och billiga att 

genomföra, se kapitel 3.5.2 och 3.5.3. 

 

Finansiella åtgärder: Denna kategori inkluderar Blåsfisk, Kronjuvel samt Riktad emission. 

Dessa är försvarsstrategier som syftar till att förändra den finansiella strukturen i företaget, för 

att göra det svårare eller mindre attraktivt att förvärva. Alla tre är beslut som kan kräva ett 

godkännande av bolagsstämman. För vidare beskrivning se kapitel 3.5.6; 3.5.7 och 3.5.9.  

 

Vita investerare: Här inkluderas Vit riddare och Vit godsherre. Dessa försvarsstrategier anses 

vara “vänligt sinnade” investerare som målbolaget hellre ser som delägare/ägare än uppköp-
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ande bolag. Försvarsstrategierna är snarlika och skiljer sig främst i vilken omfattning den vita 

investeraren förvärvar andelar, se kapitel 3.5.4. 

 

Lagliga åtgärder: I denna kategori återfinns endast åtgärden Lagliga åtgärder. Anledningen 

till att denna försvarsstrategi står ensam är därför att den inte går att förena med någon annan 

försvarsstrategi. Till skillnad från Pac Man exkluderas dock inte åtgärden, utan den formar en 

egen kategori. Det eftersom det förekommer ett flertal fall där den används. 

5.3 Resultat av första hypotesprövningen 

Den första ställda hypotesen syftar till att undersöka om det föreligger någon statistisk signi-

fikant skillnad i huruvida förvärvsförsök återkallas mellan länderna. Tabell 1.2 nedan presen-

terar resultatet av hypotesprövningen.  

 

Tabell 1.2 Återkallade förvärvsförsök i Sverige och Danmark 

 

Återkallat förvärvsförsök   

Sverige Danmark   

 % n  % n p-värde 

47,1 32 76,2 16 0,025 

 

Totalt sett återkallas 47,1 % av buden i Sverige och 76,2 % av buden i Danmark. Resultatet 

av chi-två testet indikerar i tillägg att skillnaden mellan länderna är statistisk säkerställd. Detta 

då p-värdet är lägre än den ställda signifikansnivån på 5 %, se kapitel 2.4.2. Med andra ord är 

det statistiskt påvisbart att fientliga förvärvsförsök i Danmark återkallas i högre utsträckning 

än i Sverige. Jämfört med antalet observationer för de olika försvarsstrategierna ligger fler 

observationer till grund för resultatet, vilket ökar tillförlitligheten.  

5.4 Resultat av andra hypotesprövningen 

Den andra ställda hypotesen syftar till att undersöka om det går att påvisa någon statistisk 

signifikans i försvarsstrategiernas effektivitet. Två tester utförs separat, det ena för Sverige 

och det andra för Danmark. Resultaten presenteras i tabell 1.3 nedan. 

 

 



 
41 

Tabell 1.3 Återkallade förvärvsförsök av försvarsstrategier i Sverige och Danmark 

 

    Återkallat förvärvsförsök 

     % n p-värde 

Vita inve-

sterare 
Sverige 100 8 0,001 

  Danmark 87,5 7 0,606* 

Lobbying Sverige 42,9 24 0,358 

  Danmark 90,9 10 0,149 

Finansiella 

åtgärder 
Sverige 40 2 1,000 

  Danmark - - - 

Lagliga 

åtgärder 
Sverige 70 7 0,167 

  Danmark - - - 

*Signifikansnivå enbart Vit riddare 0,123 

 

Det enda fall där signifikans kan utläsas är för vita investerare i Sverige. Med andra ord bety-

der det att vita investerare i Sverige är ett effektivt instrument att implementera för att hindra 

att ett fientligt bud genomförs. Att ingen annan strategi kan påvisas effektiv kan förklaras av 

två olika anledningar. Antingen är strategin inte effektiv, exempelvis som för kritik mot bud i 

Sverige, eller så är observationerna inom kategorierna för få. Vid kritik mot bud finns ett fler-

tal fall men huruvida strategin får budet att återkallas eller inte varierar, ingen tydlig effektivi-

tet kan därmed utläsas.  

 

Trots att ingen annan försvarsstrategi påvisar effektivitet, med statistisk säkerhet, i varken 

Sverige eller Danmark kan tendenser urskiljas. Tendenserna syns vid undersökande av p-

värdet, ju lägre p-värde desto större är sannolikheten att försvarsstrategin har en påverkande 

effekt på budets utfall. I Sverige syns en tendens till att lagliga åtgärder skulle kunna påverka 

budet så att det dras tillbaka. I Danmark påvisar lobbying en liknande tendens.  

 

Ytterligare en iakttagelse för det danska resultatet är att vita investerare har ett p-värde på 

0,606. Bland dessa vita investerare ingår sex vita riddare och en vit godsherre. Om godsher-



 
42 

ren, som inte lyckas dra tillbaka budet, avlägsnas sjunker p-värdet till 0,123 och då kan en 

tendens till effektivitet urskiljas för vita riddare i Danmark. Att p-värdet sjunker i den omfatt-

ningen beror på att antalet observationer är så pass få och varje enskild observation spelar stor 

roll för det slutliga resultatet. Återigen bör ett kritiskt förhållningssätt beaktas, då slumpen har 

en avgörande roll för utfallet av testet.  
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6. Analys 

I följande kapitel förs diskussioner och analys kring ovanstående teori och empiri. Analysen 

inleds med en kort diskussion om definitionen av fientliga förvärv varpå skillnader i lagstift-

ning och syn på aktieägare länderna emellan analyseras. Vidare tolkas och analyseras hypo-

tesprövningarna för att slutligen övergripande ifrågasätta resultaten. 

6.1 Analys av definition  

En viktig aspekt att ha i åtanke vid denna typ av forskning är begreppet fientligt förvärv. Ef-

tersom ett fientligt förvärvsförsök kan definieras på olika sätt, kan det totala antalet observat-

ioner i andra undersökningar uppskattas annorlunda. Att jämföra olika studiers resultat med 

varandra kan därför bli missvisande. I den här studien är en bred definition vald för att öka 

mängden tillgängliga utfall, men därtill inkluderas även fientliga uppköp som sedan övergått 

till vänliga. Tänkbart är att försvarsstrategier i dessa fall är mindre effektiva, eftersom led-

ningen i målbolaget och det uppköpande bolaget hittar en gemensam lösning.  

6.2 Analys av lagstiftning 

Oavsett om ett förvärvsförsök är fientligt eller inte är målbolagets ledning, enligt såväl svensk 

som dansk lagstiftning, ansvarig att agera utifrån aktieägarnas intressen. I praktiken kan det, i 

linje med principal-agent teorin, vara svårt att veta huruvida aktieägarnas och ledningens in-

tressen är samma eller om ledningen agerar utifrån eget intresse. Danmark har en tydligare 

shareholder approach än Sverige, eftersom man i Sverige exempelvis måste ta hänsyn till an-

ställda. Till följd av att ledningen i Danmark inte behöver ta hänsyn till andra aspekter än ak-

tieägarvärde, har de lättare att försvara sig genom att kritisera budets inverkan på aktieägarna. 

Sverige undkommer en fullständig shareholder approach och som en följd av detta kan det 

uppkomma principal-agent teoretiska problem. Vid första anblick verkar det som att Dan-

marks lagstiftningen bättre tillgodoser aktieägarnas intressen.  

 

En stor och kanske avgörande skillnad mellan Sverige och Danmark gällande informationen 

om budet till aktieägarna är att det i Danmark inte finns någon offentlighetsprincip, avseende 

vilka som är aktieägare i målbolaget. Det kan vara en anledning till att fientliga företagsför-

värv förekommer i lägre utsträckning än i Sverige. Det i och med att danska företagsledningar 
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själva får välja vilken information de vill presentera för aktieägarna och därför krävs mer 

kommunikation mellan det uppköpande bolaget och målbolaget innan ett bud presenteras. 

 

Om ett uppköpande bolag förvärvar mer än 30 % av ett målbolag i Sverige omfattas de av 

budplikt på resterande aktier. Det för att skydda aktieägarna, så att de kan ta ställning till 

huruvida de ska fortsätta att investera sina pengar i målbolaget eller inte. Därtill är det inte 

säkert att, i de fall budplikt förekommer, det uppköpande bolaget verkligen önskar att för-

värva samtliga aktier. Som en följd av detta kan det presenterade budet vara ett bud som var-

ken det uppköpande bolaget eller målbolaget vill ska läggas. Följaktligen innebär det att när 

fientliga bud läggs till följd av budpliktslagstiftning kan det sägas att alla försvarsstrategier, 

inklusive passivitet hos målbolaget, är effektiva. Det skulle kunna förklara de 50 % av för-

värvsförsöken som dras tillbaka trots passivitet hos svenska målbolag. Situationen blir inte 

densamma i Danmark, vilket delvis kan förklaras av att budplikt inte finns i samma utsträck-

ning. Istället krävs i Danmark att ett offentliggörande av ägandet, före och efter budet läggs, 

presenteras. Varje fientligt uppköpsförsök som görs är på så vis genuint från det uppköpande 

bolaget. Frånvaron av budplikt kan således vara en anledning till att fientliga förvärv är 

mindre förekommande i Danmark.  

 

Trots passivitet hos målbolaget dras förvärvsförsöket tillbaka i nästan hälften av de under-

sökta danska fallen. Denna aspekt är intressant att återkoppla till Kecskés och Halász (2012) 

slutsats angående takeover direktivets inverkan. Som tidigare nämnt har antalet fientliga för-

värv i Sverige ökat under senaste åren medan samma ökning inte har skett i Danmark. 

Kecskés och Halász (2012) förutspådde att en total implementering av budplikten skulle 

minska antalet fientliga förvärv vilket inte har skett i Sverige som, till skillnad från Danmark, 

fullständigt implementerat budplikten. Vi kan alltså, när det kommer till Sverige och Dan-

mark,  konstatera att implementeringen av budplikten inte har fått den effekt som Kecskés och 

Halász (2012) förutspådde. I de undersökta länderna verkar utfallet istället vara det omvända.  

 

Den sista påverkande, rättsliga, aspekten är rättvisebegreppet. I Sverige finns en lång tradition 

av att det ska vara rättvist för alla berörda. Denna tradition finns även, i viss utsträckning, 

inom aktiebolagsrätten. Även om aktieägarnas intresse ska ha huvudfokus kan ledningen i 

bolaget förhindra ett beslut genom att påpeka att det kan skada någon annan. Om beslutet går 

emot exempelvis arbetsrättsliga regler kan det förhindra att uppköpet går igenom, trots att 
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bolagsstämman röstar för. I Danmark finns inte denna rättviseaspekt vilket gör det svårare att 

försvara sig om budet har en positiv inverkan på aktieägarna.  

 

Vi kan av resultatet se att det finns en statistisk säkerställd skillnad i den första hypotespröv-

ningen där bud återkallas i större utsträckning i Danmark. Resultatet ligger i linje med vad vi 

kan förvänta oss efter att ha läst tidigare forskning av Rose (2001). Rose (2001) kommer fram 

till att fientliga företagsförvärv är ovanligt förekommande i Danmark. Resultatet kan kopplas 

till tidigare resonemang kring Danmarks lagstiftning och att målbolagen därför har ett bättre 

inbyggt försvar än vad de har i Sverige. 

6.3 Analys av försvarsstrategierna 

Enligt resultatet är den mest förekommande försvarsstrategin i Sverige kritik mot bud. Kritik 

mot bud används i 55 av de 68 fallen och i 45 % av fallen är strategin lyckad. Vid den statist-

iska hypotesprövningen i SPSS ingick kritik mot bud tillsammans med positiv offentlig in-

formation i kategorin lobbying. Sett till utförda tester går det inte att påvisa att lobbying är en 

effektiv försvarsstrategi. Anmärkningsvärt är därav att den används i stor utsträckning. Styrel-

sen i målbolaget är skyldig att, oavsett inställning till budet, publicera ett ställningstagande/ 

rekommendation till aktieägarna. Det är en stor bidragande faktor till att strategin används 

frekvent, men det är tänkbart att dess övergripande lättanvändlighet också är en bidragande 

faktor.  Kritik mot bud kan i tillägg tänkas vara ett viktigt instrument vid implementerande av 

andra försvarsstrategier. Kritik mot bud bidrar till att skapa en opinion hos aktieägarna som 

motiverar dem till att ställa sig bakom styrelsens användande av ytterligare försvarsstrategier. 

Därtill kan den höga förekomsten av kritik mot bud kopplas till att försvarsstrategin är relativt 

billig. Ur ett principal-agent teoretiskt perspektiv kan försvarsstrategins kostnad emellertid 

ifrågasättas. Låt säga att ett uppköpserbjudande som vid genomförande hade gynnat aktieä-

garna, hindras för att styrelsen ställer sig kritisk mot budet. I det fallet blir kritik mot bud, ur 

ett aktieägarperspektiv, dyrt genom att aktieägarvärdet inte maximeras. Motsvarande blir me-

toden, sett ur ett principal-agent teoretiskt perspektiv, dyr om målbolagets styrelse inte vidtar 

någon effektivare försvarsstrategi än att kritisera budet ifall ett eventuellt uppköp inte gynnar 

aktieägarna. 

 

Även i Danmark är kritik mot bud frekvent förekommande. Bland observationerna används 

kritik mot bud i 11 av de 21 fallen och lyckas förhindra budet i 91 % av fallen. En tydlig 
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skillnad som kan urskiljas är att lobbying tenderar att vara effektivare i Danmark än i Sverige. 

Dock kan inget statistiskt säkerställt samband påvisas, eftersom antalet observationer är för få. 

Anledningen till att lobbying lyckas återkalla buden kan vara en följd av offentlighetsprinci-

pen och Danmarks shareholder approach.  

 

Vit riddare är en annan försvarsstrategi som ofta förekommer. Strategin används i 7 av fallen i 

respektive land och lyckas i samtliga fall återkalla förvärvsförsöket. Resultatet ligger i linje 

med tidigare studier. I den brittiska studien av Schoenberg Thornton (2006) förekommer vit 

riddare i en tredjedel av fallen och har även där en påvisad effektivitet. Tidigare dansk forsk-

ning visar att försvarsstrategin använts i 65 % av de undersöka företagen. Att denna försvars-

strategi används så upprepat och att den påvisar effektivitet är förståeligt. Den vita riddaren 

tar kontroll över företaget och förhindrar därigenom förvärvet. Försvarsstrategin har emeller-

tid sina nackdelar då den förutsätter tillgänglighet och ställer krav på snabb handlingsförmåga 

hos målbolaget. En förutsättning för försvarsstrategins framgång kan därför sägas vara att 

målbolaget har goda relationer eller kännedom om andra företag som kan vara intresserade av 

att investera.  

 

Som nämnt i kapitel 5.4 faller p-värdet för vita investerare från 0,606 till 0,123 när det enda 

fallet av vit godsherre avlägsnas från den danska populationen. I det här sammanhanget kan 

det tilläggas att undersökningen har sett till hela populationen och därmed kan försvarsstrate-

gin vit riddare, under den valda perioden, sägas vara effektiv även i Danmark. Emellertid är 

det statistiska underlaget för litet för att påvisa en säker statistisk signifikans, men resultatet 

påvisar tendens till effektivitet och överstämmer med befintlig teori.  

 

Viktigt att poängtera och kritisera är att i fem av de 21 danska observationerna, är det samma 

uppsättning av målbolag och uppköpande bolag; Lantmännen och Hedegaard. I samtliga fem 

observationer använder Hedegaard vit riddare som försvarsstrategi. Det påverkar naturligtvis 

resultatet samt slutsatser kring vit riddare då vi i vår studie klassificerat varje nytt bud som en 

ny observation. Trots att samtliga bud som Lantmännen har lagt har klassificerats som olika 

bud, enligt både Zephyr och danska Finanstilsynet, skulle det kunna ses som en och samma 

observation. I detta fall hade emellertid försvarsstrategin vit riddare fortsatt haft 100 % lyck-

ade utfall i Danmark.   
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Kring kategorin finansiella åtgärder går det inte att dra några exakta slutsatser, framförallt för 

att populationen är för liten. Den enda noterbara skillnaden länderna emellan är att det inte 

förekommer ett enda fall av finansiella åtgärder i Danmark. Som ovan nämnt är det i Dan-

mark, i förhållande till Sverige, få fientliga förvärv som går igenom. Eftersom målbolag i 

Danmark till följd av lagstiftningen har ett större inbyggt skydd mot fientliga förvärv är det 

tänkbart att danska målbolag inte upplever behovet av så omfattande försvarsstrategier, vilket 

finansiella åtgärder är, som nödvändigt. Som tidigare påvisat räcker den förhållandevis en-

klare och billigare strategin att kritisera budet långt i Danmark.   

 

Enligt den danska studien av Rose (2001) är danska företag som använder försvarsstrategier 

lika skyddade som företag som inte använder någon. Något som även uppenbarar sig i vår 

studie. I Sverige är åtta undersökta företag passiva vid ett fientligt uppköpsförsök och i hälf-

ten av fallen går inte försöket igenom. I Danmark är siffrorna snarlika. Sju företag är passiva 

och i 43 % av fallen är denna ”försvarsstrategi” lyckad. Mycket kan återigen kopplas till 

skyddet danska målbolag har genom lagstiftningen. Trots att passivitet inte är en försvarsstra-

tegi har den en relativt hög frekvens av återkallade bud. I Sverige är frekvensen högre än för 

både finansiella åtgärder, lagliga åtgärder och till och med den mest frekvent förekommande 

försvarsstrategin; kritik mot bud. Att passiviteten fungerar så pass väl i Sverige kan inte för-

klaras på samma sätt som i Danmark, men däremot kan budplikten tänkas ha en stor inver-

kande effekt här. I de fall där uppköpet egentligen inte är önskvärt av varken uppköpande 

bolag eller målbolag, men till följd av budplikten ändå måste läggas, kan passivitet räcka 

långt för att budet ska återkallas. 
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7. Avslutande reflektioner 

Det avslutande kapitlet inleds med studiens slutsatser. Därefter sammanfattas studiens viktig-

aste kunskapsbidrag varpå förslag till vidare forskning presenteras. 

7.1 Slutsats  

I kapitlet presenteras studiens slutsats, vilken är en förlängning av analysen. Resultaten dis-

kuteras i slutsatsen i ett vidare sammanhang och är därmed något mer frikopplade från tidi-

gare teori.  

 

Lagligt skydd av aktieägarna är av betydelse, mycket på grund av det principal-agent teorin 

kallar för asymmetrisk information. Visst kan kritik mot bud från ledningen vara ett försök att 

utjämna informationen mellan agent och principal.  Agenten kan ha ett genuint intresse av att 

vid det fientliga förvärvsförsöket tillvarata principalernas intressen om maximalt aktievärde. 

Men återigen är det just asymmetrin som blir problemet eftersom vi vet väldigt lite, eller 

ingenting, om agentens motiv. Den för aktieägarna skyddande lagstiftning, som Sveriges 

budplikt och Danmarks lagar kring ytterligare offentliggörande av information vid företags-

förvärv, försvårar fientliga förvärv eftersom de gör förvärvsprocessen mer genomskinlig. 

Lagstiftningen är, som diskuterats ovan, på intet sätt optimal (då den till exempel ger upphov 

till bud som varken målbolag eller uppköpande bolag är ute efter) men tycks i fallet företags-

förvärv vara en nödvändighet. Det går emellertid att diskutera om aktieägarnas skydd, genom 

lagstiftning, verkligen är önskvärt. Förutsätter vi att ledningen i målbolaget har aktieägarvärde 

som högsta prioritet kan lagstiftningen göra det svårt att försvara sig mot ett, ur ett aktieägar-

perspektiv, fientligt förvärv. Ledningen vet mer om företaget och vilket värde det egna mål-

bolaget egentligen har och skulle de inte agera enligt aktieägarnas intressen riskerar de att bli 

utbytta vid nästa bolagsstämma. Vidare innebär också ett hot om ett eventuellt disciplinärt 

uppköp att styrelsen tvingas agera i företagets och aktieägarnas intresse. I vilken utsträckning 

lagstiftning behövs för att skydda aktieägarna kan alltså sägas vara normativt och denna 

undersökning visar både för- och nackdelar med Danmarks, såväl som Sveriges, nuvarande 

lagstiftning. Vi ställer oss dock kritiska till om den danska lagstiftningen verkligen skapar ett 

värde för målbolagets aktieägare, då den försvårar fientliga förvärvsförsök. 

 

På liknande sätt kan det även ifrågasättas för vem målbolagets bättre inbyggda försvar är bra 

för. Eftersom de danska målbolagens ledning själva väljer vilken information av budet som 
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ska publiceras blir principal-agent teorins problem kring asymmetrisk information ännu 

större. De danska målbolagens ledning har möjlighet att i större utsträckning påverka aktieä-

garnas beslut till egen fördel. Därmed läggs danska aktieägares beslut kring det fientliga budet 

till större del i ledningens händer. Om det har en negativ eller positiv inverkan på aktieägar-

värdet kan denna studie emellertid inte svara på. Vi kan däremot med säkerhet säga att danska 

aktieägare har tillgång till mindre information när beslut om fientliga bud skall tas. Den i 

Danmark relativt bristande offentliga informationen kan alltså vara en förklarande faktor både 

till att fientliga förvärv är mindre förekommande och till att det är färre fientliga förvärv som 

går igenom.  

 

En annan tanke som väckts vid analysering av resultaten är hur normen för fientliga förvärv 

ser ut och påverkar de båda länderna. Exempelvis kan det faktum att fientliga förvärvsförsök i 

Danmark tenderar att dras tillbaka i större utsträckning vara en anledning till att det är mindre 

förekommande med fientliga förvärv i Danmark. Om färre fientliga förvärv går igenom i 

Danmark minskas incitamenten för uppköpande bolag att överhuvudtaget lägga fientliga bud. 

En möjlig spekulation är att uppköpande bolag vet om att de sannolikt inte kommer att lyckas 

med att förvärva bolaget och därför väljer att inte genomföra det fientliga förvärvsförsöket.  

 

Resultatet påvisar skillnader i användandet av kritik mot bud länderna emellan. Kritik mot 

buds tendens till effektivitet i Danmark kan i linje med ovanstående resonemang förklaras av 

lagliga förhållanden. Vidare är danska målbolags ledning inte skyldiga att presentera en ut-

tömmande rekommendation till aktieägarna i samma utsträckning som i Sverige. Det är tänk-

bart att danska ledningars mindre förekommande kritik mot bud, ökar den relativa effekten av 

kritik mot bud när den väl implementeras. Det skulle i så fall förklara varför kritik mot bud, i 

Danmark, uppvisar en starkare effektivitet.  

 

En tanke som väcks kring finansiella åtgärder är att dess effektivitet är starkt beroende på i 

vilket sammanhang de förekommer. En aspekt är storleksrelationen mellan det uppköpande 

bolaget och målbolaget. Om uppköpande bolag är betydligt större än målbolaget, som försva-

rar sig med en finansiell åtgärd, spelar försvarsstrategin ingen större roll. Effekten av för-

svarsstrategin blir, utifrån det uppköpande bolagets perspektiv, obetydlig i relation till uppkö-

pande bolagets resurser. Utöver storleksrelationen kan storleken på själva åtgärden också 

spela roll. Om målbolaget väljer att utföra en finansiell åtgärd av stor magnitud har försvars-

strategin bättre förutsättningar att förhindra förvärvsförsöket.   



 
50 

 

Vad är egentligen poängen med dessa försvarsstrategier och vem är de bra för? Frågan myn-

nar ut i agentteoretiska diskussioner och kopplas till i vilken utsträckning lagar behövs för att 

skydda aktieägarvärde, vilket som tidigare nämnt har en normativ aspekt. Svaret på frågan 

blir således: det beror på målbolagets lednings motiv. I studiens inledning påstods det att 

Netonnets uteblivna försvarsstrategier blev deras fall, vilket vi efter genomförd studie inte kan 

vara säkra på. Antar vi att alla försvarsstrategier är effektiva, vilket inte ligger i linje med stu-

diens resultat, är försvarsstrategierna fortsatt, ur ett aktieägarperspektiv, bara önskvärda om 

agenterna utnyttjar den asymmetriska informationen till aktieägarnas fördel. I Danmark tycks 

försvarsstrategier inte vara bra för någon då de inte ger något ytterligare skydd. Där kan sna-

rare det inbyggda lagliga skyddet, enligt samma resonemang, ifrågasättas ur ett aktieägarper-

spektiv. Den senast nämnda rättsliga aspekten och dess påverkan på fientliga förvärv är den 

enskilt största skillnaden mellan Sverige och Danmark. 

7.2 Sammanfattning 

Detta kapitel syftar till att sammanfatta studien och återkoppla till dess frågeställning för att 

tydligt presentera studiens kunskapsbidrag.  

 

Studien är av komparativ karaktär och har som syfte att jämföra fientliga förvärvsförsök i 

Sverige och Danmark. För att uppfylla syftet formulerades frågeställningen, vilken nu kan 

besvaras. 

 

I. Vilka skillnader föreligger i fientliga förvärv mellan Sverige och Danmark? 

 

För det första påvisar studien skillnader i uppkomsten av fientliga förvärvsförsök i Sverige 

och Danmark. Fientliga förvärvsförsök är mer frekvent förekommande i Sverige än i Dan-

mark, något som ligger i linje med tidigare forskning. Förklaring ligger till stor del i Dan-

marks generellt hårdare lagstiftning som hindrar att fientliga förvärv i Danmark går igenom i 

större utsträckning än vad motsvarande lagstiftning gör i Sverige. Men även den svenska la-

gen om budplikt har stor inverkan och medför att fler fientliga bud läggs i Sverige. 

 

Studien visar att fientliga förvärvsförsök i Danmark återkallas i högre utsträckning än de gör i 

Sverige och förklaringen till detta är likt ovanstående resonemang ett bättre inbyggt lagligt 
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skydd, eller försvar, hos målbolagen än i Sverige. Skyddet av målbolagen i Danmark är en 

följd av olika lagstiftning och skillnader kring i vilken utsträckning och på vilket sätt takeover 

direktivet implementerats. Beroende på ledningen i målbolagets motiv kan det diskuteras om 

detta skydd, ur ett aktieägarperspektiv, är önskvärt eller inte.  

 

Det förekommer några tydliga likheter länder emellan. En av dessa är försvarsstrategin vit 

riddare som i samtliga fall lyckas dra tillbaka budet i båda länderna. Ytterligare förekommer 

kritik mot bud i många fall både i Sverige och i Danmark men dess effektivitet är odefinier-

bar. Inom de andra kategorierna är det dock svårt att dra generella slutsatser, vilket beror på 

att det finns fler variabler som bör undersökas, för att kunna dra en slutgiltig slutsats.  

7.3 Kritik mot studien 

Val av metod för att kategorisera försvarsstrategierna kan i den här studien eventuellt kritise-

ras. Vid målbolagets användande av mer än två försvarsstrategier har vi inte, likt Duggal och 

Cudd (1993), djupare undersökt i hur stor utsträckning försvarsstrategierna använts. Det inne-

bär att vi inte har tagit hänsyn till om exempelvis målbolaget har försvarat sig till 30 % genom 

blåsfisk och till 70 % genom kritik mot bud. Eftersom sådan granskning av de undersökta 

fallen inte varit möjlig så kan de framkomna resultaten kring olika försvarsåtgärders effektivi-

tet ifrågasättas.   

 

Studiens tidsperiod innefattar flera konjunkturcykler, vilka i sig kan ha en inverkan på 

huruvida förvärvsförsöket går igenom eller inte. I lågkonjunktur är det exempelvis tänkbart att 

färre fientliga förvärvsförsök förekommer samt lyckas. Konjunkturen kan med andra ord tän-

kas ha en effekt på resultaten men till detta tas ingen hänsyn. 

 

I studien har ingen hänsyn tagits till storleksaspekten av finansiella åtgärder, vilket kan ha 

betydelse för resultatet. Det medför givetvis ytterligare kritik mot resultatet. Samtidigt är det 

svårt att veta var gränsen behöver sättas för att resultatet ska anses tillförlitligt. Kort sagt 

krävs en mer komplex och omfattande undersökning, med fler observationer men framförallt 

fler variabler inom själva kategorin för att ett uttalande om finansiella åtgärders effektivitet 

ska kunna göras. 
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7.4 Förslag till vidare forskning  

Nedan presenteras tankar som uppkommit under studiens framställning men som fallit utan-

för studiens ram och därmed inte undersökts djupare. Vidare presenteras aspekter som på 

grund av metodologiska val fallit bort men fortsatt kan vara av intresse för framtida studier 

inom fientliga företagsförvärv.  

 

Som nämnt kan bolagens storlek skapa en aspekt till anledningar att avstå eller implementera 

finansiella försvarsstrategier. Som en följd av att dessa strategier är kostsamma är en storleks-

aspekt intressant att undersöka, då det kan förklara varför målbolag väljer att genomföra dem 

eller inte. Även de finansiella försvarsstrategiernas storlek är av betydelse, vilket denna studie 

inte undersökt närmre.  

 

Två andra aspekter som kan vara av intresse för framtida forskning är gränsöverskridande 

förvärv samt att genomföra en komparativ studie över hela Norden. Dessa typer av studier 

kan ha en stor inverkan på bland annat målbolag som befinner sig i Norden och riskerar att bli 

uppköpta av ett utomnordiskt land.  

 

Studiens val av definitioner och operationalisering av dessa har, såväl i vår som tidigare stu-

dier, visat sig ha inverkan på resultatet. Det är svårt att uttala sig om hur stor denna inverkan 

är men tydligt är att det kan vara av intresse att komplettera med mer kvalitativa aspekter. För 

att följaktligen få en förståelse av de individuella fallen och därmed en djupare förståelse för 

den data som utgör underlaget för undersökningen.  

 

Slutligen hade en studie kunnat analysera effektivitet i att ha flera försvarsstrategier samtidigt. 

I den tidigare nämnda amerikanska studien av Duggal och Cudd (1993) dras slutsatsen att 

nästan hälften av de undersökta bolagen använder sig av minst två försvarsstrategier. En stu-

die av denna typ kan vara intressant att genomföra även i Norden och i tillägg kompletteras 

med att mäta intern effektivitet hos försvarsstrategierna när de används i kombination.  

 
 

 

 

 



 
53 

8. Källförteckning 

8.1 Tryckta källor 

Arnold, G. (2012). Essentials of Corporate Financial Management, Harlow: Pearson Educa-

tion Limited 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Stockholm: Liber 

 

Cai, W. (2012). Hostile Takeovers and Defences in China, Hong Kong Law Journal, vol. 42, 

nr. 3, s. 901-938 

 

Cehlin S, Hagberth S, Hammar A, Magalháes T. (2006) Jakten på Kronjuvelerna, 

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 

 

Cooke, T. (1988). Mergers and Acquisitions, Oxford: Basil Blackwell 

 

Demidova, E. (2007). Hostile Takeovers and Defenses Against Them in Russia, Problems of 

Economic Transition, vol. 50, nr. 5, s. 44-60 

 

DePamphilis, D. (2010). Mergers and Acquisitions Basics - Negotiation and Deal Structuring, 

Burlington: Elsevier Science 

 

Duggal & Cudd (1993). Successful Antitakeover Defenses, Top Management Turnover and 

Stock Prices, Managerial and Decision Economics, vol. 14, nr. 6, s. 509-517 

 

Freeman, R.E. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Gov-

ernance, California Management Review, vol. 23, nr. 3, s. 88-106 

 

Holme, M. I. & Solvang, K. B. (1996). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Lund: Studentlitteratur 

 

Ingversen, S. & Lerche-Gredal, N. (2015). Denmark, in M Zerdin (eds), The Mergers & Ac-

quisitions Review, 9:e upplagan, London: Law Business Research Ltd, s. 225-235 



 
54 

 

Jacobsen, D. I. (2009). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och i andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Malmö: Studentlitteratur 

 

Jensen, C. M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, The American Economic Review, vol. 

76, nr. 2, s.323-329 

 

Kecskés & Halász (2012). Hostile takeover bids in the European Union: regulatory steps en 

route to an integrated capital market, Revista Brasileira de Estudos Politicos, vol. 109, s. 89-

138 

 

Kim, A. K., Nofsinger, R. J. & Mohr J. D. (2010). Corporate Governance, New York: Pear-

son Prentice Hall 

 

Körner, S. & Wahlgren, L. (2006). Statistisk dataanalys, Stockholm: Studentlitteratur 

 

Lundahl, U. & Skärvad, P. H. (2009). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

Malmö: Studentlitteratur 

 

Rienecker, L. & Jørgensen, S. P. (2014). Att skriva en bra uppsats, Lund: Liber 

 

Rose, C. (2001). Corporate Financial Performance and the Use of Takeover Defences, Euro-

pean Journal of Law & Economics, vol. 13, nr. 2, s. 91-112 

 

Scharfstein, D. (1988). The Disciplinary Role of Takeovers, The Review of Economic Studies, 

vol. 55, nr. 2 s. 185-199 

 

Schwert, G. W. (2000). Hostility in Takeovers: In the Eyes of the Beholder? The Journal of 

Finance, nr. 55, s.2599-2640 

 

Schoenberg & Thornton (2006). The impact of Bid Defences in Hostile Aquisitions, Europe-

an Management Journal, vol. 24, nr. 2, s. 142-150 

 



 
55 

Weston, J. F., Mitchell, L. M. & Mulherin, J. H. (2003). Takeovers, restructuring, and corpo-

rate governance, New York: Pearson Prentice Hall  

8.2 Elektroniska källor 

Affärsvärlden (2011). Siba-Bengtsson vill köpa NetonNet, Affärsvärlden, 14 januari, Till-

gänglig online: http://goo.gl/QDPUMB [Hämtad 1 december 2015]  

 

Aktiemarknadsnämnden (2015a). Stadgar, Tillgänglig online: 

http://goo.gl/UeyXhU [Hämtad 19 november 2015] 

 

Aktiemarknadsnämnden (2015b). Om Aktiemarknadsnämnden, Tillgänglig online: 

http://goo.gl/Qw1jFT [Hämtad 18 november 2015] 

 

Greater Copenhagen (2015). About, Tillgänglig online: http://goo.gl/XUvRmK [Hämtad 16 

december 2015] 

 

ICLG  (2015a). Mergers and Aquisitions - Denmark, International Comparative Legal Guide, 

Tillgänglig Online: http://goo.gl/qvoVRl [Hämtad 17 november 2015] 

 

ICLG (2015b). Mergers and Aquisitions - Sweden, International Comparative Legal Guide. 

Tillgänglig Online: http://goo.gl/Y8RBkg [Hämtad 17 november 2015] 

 

Finansinspektionen (2015a). Offentliga uppköpserbjudanden, Tillgänglig online: 

http://goo.gl/VMV7cJ [Hämtad 18 november 2015] 

 

Finansinspektionen (2015b). Så uppstår budplikt, Tillgänglig online: http://goo.gl/vumsM2 

[Hämtad 18 november 2015] 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015). Vårt uppdrag, Tillgänglig online: 

http://goo.gl/UxJa9o [Hämtad 12 december 2015] 

 

Konkurrensverket (2015). Gryningsräd, Tillgänglig online: http://goo.gl/K45dkh  

[Hämtad 18 november 2015] 



 
56 

 

Lindsten, J. (2009). Siba största ägaren i Netonnet, Borås Tidning, 31 december, Tillgänglig 

online: http://goo.gl/t1eAS0 [Hämtad 10 december 2015] 

 

LO (2015). Den svenska modellen, Tillgänglig online: http://goo.gl/qaBgqb [Hämtad 1 Janu-

ari 2016] 

 

MergerMarket (2015). M&A Forum examines the 2014 record high deal flow in the Nordics, 

Tillgänglig online: http://goo.gl/EeOWjx [Hämtad 10 december 2015] 

 

Näringslivetsbörskommitté (2010). Maj 2010, Tillgänglig online: http://goo.gl/gCCezl [Häm-

tad 18 november 2015] 

 

Veckans Affärer (2015). 2014 rekordår för företagsförvärv - 2015 har börjat sämre, Veckans 

affärer, 26 mars, Tillgänglig online: http://goo.gl/cnOZA2 [Hämtad 29 november 2015] 

8.3 Offentligt tryck 

Direktiv 2004/25/EG 

 

SOU 1990:1 

 

SOU 2005:58 

 

Aktiebolagslagen (2005:551) 

 

Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

 

Konkurrenslagen (2008:579) 

 

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

 

Lagen (2006:451) om offentliga uppköp på aktiemarknaden 

 



 
57 

Lov om værdipapirhandel (2003:1269)  

 

Bekendtgørelse om tilbudspligt (1999:827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Sverige 

Nedanstående tabeller presenterar samtliga identifierade fientliga förvärvsförsök under den 
undersökta perioden. I kolumnen över försvarsstrategier redogörs för alla de försvarsstrategier 
företagen vidtagit. Källförteckningen är omfattande och fås på begäran. 
 
År Uppköpande fö-

retag 

Målbolag Förvärv 

fullbor-

dat 

Försvarsåt-

gärd 

201

5 

COREM PROPERTY 

GROUP AB 

TRIBONA AB Nej Kritik mot bud, 

Vit riddare 

  DANSKE KONCEPT 

RESTAURANTER 

HOLDING APS 

NORDIC SERVICE PART-

NERS HOLDING AB 

Nej Kritik mot bud 

201

4 

PETROGRAND AB SHELTON PETROLEUM AB Nej Kritik mot bud, 

Riktad emission 

  VOLKSWAGEN AG SCANIA AB Ja Kritik mot bud 

  SYMMERISE PROBI Ja Kritik mot bud 

  KISTEFOS AS REDERI AB TRANSAT-

LANTIC 

Ja Kritik mot bud 

201

2 

LIFCO AB NOTE AB Nej Kritik mot bud, 

Kronjuvel 

  SCHIBSTED ASA ASPIRO AB Ja Passiv 

201

1 

SECURITAS AB NISCAYAH GROUP AB Nej Vit riddare 

  NYGREN INVEST I 

LJUSDAL AB 

1,618 STRICT AB Nej Passiv 

  STYLEFIELD HOL-

DING LTD 

FINMETRON AB Ja Kritik mot bud 

  WALDIR AB NETONNET AB Ja Kritik mot bud 
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  EXNELLA HOLD-

NING AB 

ALLENEX AB Ja kritik mot bud 

201

0 

MEERWIND AB RORVIK TIMBER AB Ja Kritik mot bud, 

Positiv offentlig 

information 

  OPCON AB TRICORONA AB Ja Kritik mot bud 

  ALFA LAVAL MUNTERS Nej Vit riddare, Kritik 

mot bud 

200

9 

HAKON INVEST 

AB 

HEMTEX AB Ja Kritik mot bud, 

Lagliga åtgärder 

  PONDERUS TECH-

NOLOGY AB 

TECHNOLOGY NEXUS AB Ja Kritik mot bud 

  PORSCHE AUTO-

MOBIL HOLDING 

SE 

SCANIA AB Ja Kritik mot bud 

  TRACTION NILÖRNGRUPPEN Ja Kritik mot bud 

200

8 

INTERNATIONAL 

GOLD EXPLO-

RATION IGE AB 

IGE NORDIC AB Ja Passiv 

  PEAB AB PEAB INDUSTRI AB Ja Kritik mot bud 

  IVYTAN AB Q-MED AB Nej Kritik mot bud 

  MANNERHEIM IN-

VEST AB 

ENACO SVERIGE AB Ja Kritik mot bud 

  DECCAN VALUE 

ADVISORS LP 

IBS AB Ja Kritik mot bud, 

Riktad emission 

  STENA ADACTUM 

AB 

BALLINGSLÖV INTERNAT-

IONAL AB 

Ja Kritik mot bud 

  ASKERÖ UT-

VECKLING AB 

SIGMA AB Nej Kritik mot bud 

  CIDRON SERVICES 

OY 

TIETO ENATOR ABP Nej Kritik mot bud 
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  GE MED AB BOSS MEDIA Nej Kritik mot bud 

200

7 

BORSE DUBAI LTD OMX AB Nej Passiv 

  KAPPAHL AB LINDEX AB Nej Kritik mot bud, 

Kronjuvel, Vit 

riddare 

  NORDSTJERNAN 

AB 

KMT GROUP AB Ja Kritik mot bud 

  BURE EQUITY AB ACADEMEDIA AB Nej Passiv 

  ESML INTRESSEN-

TER AB 

SECURITAS DIRECT Ja Kritik mot bud 

  PROCASTOR S.A. 

MAUS FRÈRES S.A. 

GANT COMPANY AB Nej Kritik mot bud, 

Positiv offentlig 

information 

200

6 

MAN AG SCANIA AB Nej Kritik mot bud, 

Kronjuvel, Lagliga 

åtgärder, Positiv 

offentlig informat-

ion 

  JCE GROUP AB CYBERCOM GROUP AB Ja Kritik mot bud 

  MAN AG SCANIA AB Nej Kritik mot bud, 

Vit godsherre 

  JCE GROUP AB SEMCON Nej Kritik mot bud 

  APAX and NORDIC 

CAPITAL 

CAPIO Ja Blåsfisk, Kritik 

mot bud, Lagliga 

åtgärder, Positiv 

offentlig informat-

ion 

200

5 

OLD MUTUAL PLC FORSAKRINGSAKTIEBO-

LAGET SKANDIA AB 

Ja Kritik mot bud, 

Lagliga åtgärder, 

Positiv offentlig 
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information 

  ITTUR INDU-

STRIER AB 

RORVIK TIMBER AB Ja Kritik mot bud 

  HOME INVEST ASA CAPONA AB Ja Kritik mot bud 

  OY KARL FAZER CLOETTA FAZER AB Ja Kritik mot bud 

200

4 

APES HOLDING AB PANDOX AB Nej Kritik mot bud, 

Positiv offentlig 

information 

  NORRSTIERNAN KMT GROUP Nej Kritik mot bud 

200

3 

JEFFERSON 

SMURFIT GROUP 

PLC 

MUNKSJO AB Nej Kritik mot bud 

200

1 

MEDA AB MEDITEAM DENTAL AB Nej Blåsfisk, Kritik 

mot bud 

  TRIO AB NETWISE AB Nej Kritik mot bud, 

Positiv offentlig 

information 

  GRIMALDI HOL-

DING SPA 

ATLANTIC CONTAINER 

LINE AB 

Ja Passiv 

  NH NORDISKA 

HOLDING AB 

MATTEUS AB Ja Passiv 

  SEAT ENIRO Nej Blåsfisk, Kritik 

mot bud 

  ARAGON FK AB MATTEUS AB Nej Kritik mot bud, 

Vit riddare  

  FASTIGHETS AB 

TORNET 

PLATZER FASTIGHETER 

AB 

Nej Vit riddare 

  SVECO AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN 

AB 

Nej Kritik mot bud 

  LINDAB INTRES-

SENTER 

LINDAB AB Ja Kritik mot bud 



 
62 

  KAUPHTING JP NORDISKA Ja Kritik mot bud 

200

0 

LGP TELECOM 

HOLDING AB 

ALLGON AB Nej Kritik mot bud, 

Positiv offentlig 

information 

  DROTT AB FASTIGHETS BALDER AB Ja Kritik mot bud 

  DROTT AB FASTIGHETS BALDER AB Nej Blåsfisk, Riktad 

emission 

  CASTELLUM AB DILIGENTIA AB Nej Vit riddare 

  VOLVO AB SCANIA AB Nej  Kritik mot bud, 

Lagliga åtgärder 

  TIETO ENATOR ENTRA Ja Kritik mot bud 

199

9 

VOLVO AB SCANIA AB Nej Passiv 

  ATLE MARTINSSON Ja Kritik mot bud 

  STINNES AG BTL Ja Kritik mot bud 

199

8 

DROTT AB NACKEBRO Nej Kritik mot bud, 

Pacman 

199

7 

FRONTLINE LTD ICB SHIPPING AB Ja Kritik mot bud, 

Kronjuvel 

9.2 Bilaga 2 – Danmark 

Nedanstående tabeller presenterar samtliga identifierade fientliga förvärvsförsök under den 
undersökta perioden. I kolumnen över försvarsstrategier redogörs för alla de försvarsstrategier 
företagen vidtagit. Källförteckningen är omfattande och fås därför på begäran. 
 
År Uppköpande företag Målbolag Förvärv 

fullbor-

dat 

Försvarsåt-

gärd 

201

5 

LIND INVEST APS MOLS-LINIEN A/S Nej Kritik mot bud 
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201

3 

STRATEGIC CAPITAL 

APS 

STRATEGIC IN-

VESTMENTS A/S 

Ja Passiv 

201

1 

GWM RENEWABLE 

ENERGY II SPA 

GREENTECH 

ENERGY 

SYSTEMS A/S 

Ja Passiv 

200

9 

VITROLIFE AB MEDICULT A/S Nej Kritik mot bud 

200

8 

LANTMÄNNEN HEDEGAARD A/S Nej Kritik mot bud, 

Vit riddare 

  LANTMÄNNEN HEDEGAARD A/S Nej Kritik mot bud, 

Vit riddare 

  LANTMÄNNEN HEDEGAARD A/S Nej Kritik mot bud, 

Vit riddare 

  LANTMÄNNEN HEDEGAARD A/S Nej Kritik mot bud, 

Vit riddare 

200

6 

HEBOJAMA SIS INTERNAT-

IONAL A/S 

Nej Passiv 

  SILKEBORG FODBOLD 

HOLDING A/S 

SILKEBORG 

IDRÆTSFORE-

NING FODBOLD 

SUPPORT A/S 

Ja Passiv 

200

5 

SCHOUW & CO A/S BIOMAR HOL-

DING A/S 

Nej Passiv 

  FONDEN AF 20 DECEM-

BER 

NORDISK SOLAR 

COMPAGNI A/S 

Nej Kritik mot bud 

  HSH NORDBANK AG, 

COPENHAGEN BRANCH 

GUDME RAA-

SCHOU VISION 

A/S 

Ja Passiv 

200

3 

DONG A/S NESA A/S Nej Passiv 

200

0 

SPAR NORD BANK A/S AARS BANK AS Ja Kritik mot bud, 

Vit godsherre 
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  TRELLEBORG AB ICOPAL A/S Nej Kritik mot bud 

  LINDÉNGRUPPEN AB MONBERG & 

THORSEN HOL-

DING AS 

Nej Kritik mot bud 

  TRELLEBORG AB ICOPAL A/S Nej Kritik mot bud 

199

9 

ASHLAND INC. SUPERFOS A/S Nej Vit riddare 

  ASHLAND INC. SUPERFOS A/S Nej Vit riddare 

  A/S FORSIKRINGSSELS-

KABET CODAN 

TRYG-BALTICA 

FORSIKRING A/S 

Nej Vit riddare 

 

 

9.3 SPSS – Hypotes 1 

Nedan redovisas fullständiga SPSS-utskrifter för den första hypotesprövningen. I bifogade 

tabeller har inga ändringar gjorts vilket kan medföra att begrepp som inte redogörs för i stu-

dien finns med i uppställningarna.   
Land * Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Land Sverige Count 36 32 68 

% within 

Land 
52,9% 47,1% 100,0% 

% within 

Utfall 
87,8% 66,7% 76,4% 

Danmark Count 5 16 21 

% within 

Land 
23,8% 76,2% 100,0% 

% within 

Utfall 
12,2% 33,3% 23,6% 

Total Count 41 48 89 

% within 

Land 
46,1% 53,9% 100,0% 

% within 

Utfall 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson 

Chi-Square 
5,481a 1 ,019     

Continuity 

Correctionb 
4,371 1 ,037     

Likelihood 

Ratio 
5,744 1 ,017     

Fisher's 

Exact Test 
      ,025 ,017 

Linear-by-

Linear 

Association 

5,419 1 ,020     

N of Valid 

Cases 
89         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal 

by Nomi-

nal 

Phi ,248 ,019 

Cramer's 

V 
,248 ,019 

N of Valid Cases 89   

 

9.4 SPSS – Hypotes 2: Sverige 

Nedan redovisas fullständiga SPSS-utskrifter för den andra hypotesprövningen i Sverige. I 

bifogade tabeller har inga ändringar gjorts vilket kan medföra att begrepp som inte redogörs 

för i studien finns med i uppställningarna.  
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9.4.1 Vita investerare  

Vita investerare* Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Vit investerare Finns ej Count 38 25 63 

% within Vit riddare 60,3% 39,7% 100,0% 

% within Utfall 100,0% 78,1% 90,0% 

Finns Count 0 7 7 

% within Vit riddare 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Utfall 0,0% 21,9% 10,0% 

Total Count 38 32 70 

% within Vit riddare 54,3% 45,7% 100,0% 

% within Utfall 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9,236a 1 ,002 *   

Continuity Correctionb 6,965 1 ,008     

Likelihood Ratio 11,891 1 ,001     

Fisher's Exact Test       ,003 ,003 

Linear-by-Linear Association 9,104 1 ,003     

N of Valid Cases 70         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,20. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,363 ,002 

Cramer's V ,363 ,002 

N of Valid Cases 70   
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9.4.2 Lobbying 

 
Lobbying * Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Lobbying Finns ej Count 5 7 12 

% within Lobbying 41,7% 58,3% 100,0% 

% within Utfall 13,2% 21,9% 17,1% 

Finns Count 33 25 58 

% within Lobbying 56,9% 43,1% 100,0% 

% within Utfall 86,8% 78,1% 82,9% 

Total Count 38 32 70 

% within Lobbying 54,3% 45,7% 100,0% 

% within Utfall 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 
,929a 1 ,335     

Continuity Correctionb 
,417 1 ,518     

Likelihood Ratio ,927 1 ,336     

Fisher's Exact Test       ,361 ,259 

Linear-by-Linear Association ,916 1 ,339     

N of Valid Cases 70         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,49. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi -,115 ,335 

Cramer's V ,115 ,335 

N of Valid Cases 70   

 

9.4.3 Lagliga åtgärder 

Lagliga åtgärder * Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Lagliga åtgärder Finns ej Count 35 30 65 

% within Lagliga åtgärder 53,8% 46,2% 100,0% 

% within Utfall 92,1% 93,8% 92,9% 

Finns Count 3 2 5 

% within Lagliga åtgärder 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Utfall 7,9% 6,3% 7,1% 

Total Count 38 32 70 

% within Lagliga åtgärder 54,3% 45,7% 100,0% 

% within Utfall 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,071a 1 ,790     

Continuity Correctionb 0,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,071 1 ,789     

Fisher's Exact Test       1,000 ,582 

Linear-by-Linear Association ,070 1 ,792     

N of Valid Cases 70         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,29. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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9.4.4 Finansiell omstrukturering 

 
Finansiell omstrukturering * Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Finansiell om-

strukturering 

Finns ej Count 35 25 60 

% within Finansiell 

omstrukturering 
58,3% 41,7% 100,0% 

% within Utfall 92,1% 78,1% 85,7% 

Finns Count 3 7 10 

% within Finansiell 

omstrukturering 
30,0% 70,0% 100,0% 

% within Utfall 7,9% 21,9% 14,3% 

Total Count 38 32 70 

% within Finansiell 

omstrukturering 
54,3% 45,7% 100,0% 

% within Utfall 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,773a 1 ,096     

Continuity Correctionb 1,749 1 ,186     

Likelihood Ratio 2,805 1 ,094     

Fisher's Exact Test       ,169 ,093 

Linear-by-Linear Association 2,733 1 ,098     

N of Valid Cases 70         

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

    Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi -,032 ,790 

  Cramer's V ,032 ,790 

N of Valid Cases   70   
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9.5 SPSS – Hypotes 2: Danmark 

Nedan redovisas fullständiga SPSS-utskrifter för den andra hypotesprövningen i Danmark. I 

bifogade tabeller har inga ändringar gjorts vilket kan medföra att begrepp som inte redogörs 

för i studien finns med i uppställningarna. 

9.5.1 Vita investerare 

Vita investerare * Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Vita inve-

sterare 

Finns ej Count 4 9 13 

% within Vit riddare 30,8% 69,2% 100,0% 

% within Utfall 80,0% 56,3% 61,9% 

Finns Count 1 7 8 

% within Vit riddare 12,5% 87,5% 100,0% 

% within Utfall 20,0% 43,8% 38,1% 

Total Count 5 16 21 

% within Vit riddare 23,8% 76,2% 100,0% 

% within Utfall 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,199 ,096 

Cramer's V ,199 ,096 

N of Valid Cases 70   
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9.5.2 Vita riddare 

Vita riddare * Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Vita rid-

dare 

Finns ej Count 5 9 14 

% within 

Vita inve-

sterare 

35,7% 64,3% 100,0% 

% within 

Utfall 
100,0% 56,3% 66,7% 

Finns Count 0 7 7 

% within 

Vita inve-

sterare 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 

Utfall 
0,0% 43,8% 33,3% 

Total Count 5 16 21 

% within 

Vita inve-

sterare 

23,8% 76,2% 100,0% 

% within 

Utfall 
100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,911a 1 ,340     

Continuity Correctionb ,182 1 ,669     

Likelihood Ratio ,976 1 ,323     

Fisher's Exact Test       ,606 ,344 

Linear-by-Linear Association ,868 1 ,352     

N of Valid Cases 21         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,90. 

Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,208 ,340 

Cramer's V ,208 ,340 

N of Valid Cases 21   

b. Computed only for a 2x2 table 



 
72 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson 

Chi-Square 
3,281a 1 ,070     

Continuity 

Correctionb 
1,608 1 ,205     

Likelihood 

Ratio 
4,804 1 ,028     

Fisher's 

Exact Test 
      ,123 ,098 

Linear-by-

Linear 

Association 

3,125 1 ,077     

N of Valid 

Cases 
21         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal 

by Nomi-

nal 

Phi ,395 ,070 

Cramer's 

V 
,395 ,070 

N of Valid Cases 21   
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9.5.3 Lobbying 

Lobbying * Utfall Crosstabulation 

  

Utfall 

Total Completed Withdrawn 

Lobbying Finns ej Count 4 6 10 

% within Lobbying 40,0% 60,0% 100,0% 

% within Utfall 80,0% 37,5% 47,6% 

Finns Count 1 10 11 

% within Lobbying 9,1% 90,9% 100,0% 

% within Utfall 20,0% 62,5% 52,4% 

Total Count 5 16 21 

% within Lobbying 23,8% 76,2% 100,0% 

% within Utfall 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,759a 1 ,097     

Continuity Correctionb 1,318 1 ,251     

Likelihood Ratio 2,890 1 ,089     

Fisher's Exact Test       ,149 ,126 

Linear-by-Linear Associat-

ion 
2,627 1 ,105     

N of Valid Cases 21         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,362 ,097 

Cramer's V ,362 ,097 

N of Valid Cases 21   

 


