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Sammanfattning 
 
Titel  Jakten efter den optimala budpremien – en kvantitativ studie av 

budpremiens påverkansfaktorer på den nordiska marknaden 2003–
2017  

   
Seminariedatum  2018-06-01  
 
Kurs   FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 

högskolepoäng 
 
Författare   Sigrid Mitteregger, Clara Norgren, Thea Nyrell 
 
Handledare   Lars Oxelheim 
 
Nyckelord   Budpremiens Storlek, Påverkansfaktorer, Förvärv, Norden, 

Värdeförstörande 
 
Syfte   Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan 

på budpremiens storlek vid svenska-, norska- och finska publika 
företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka faktorer 
som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till 
en förklaringsmodell, med ambitionen om att minska 
värdeförstöring i samband med förvärv.  

 
Metod   Genom en deduktiv arbetsmetod analyseras befintliga teorier för att 

skapa hypoteser om valda variablers påverkan på budpremien. 
Författarna använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt för att 
analysera studiens sekundärdata.  

 
Teoretiska perspektiv  Tidigare forskning av olika faktorers påverkan på budpremiens 

storlek, teorier om motiv till förvärv samt beteendeteori ligger till 
grund för denna studies teoretiska referensram.  

 
Empiri   Urvalet utgörs av 113 publika förvärv på den svenska-, norska-, och 

finska marknaden mellan 2003-01-01 - 2017-12-31. Data är 
inhämtad från Bloomberg och Zephyr.  

 
Resultat   Studien har påvisat ett positivt signifikant samband mellan 

budpremiens storlek och variablerna landstillhörighet, hotfullt 
förvärv respektive kontantbetalning (betalningssätt) på den 
studerade marknaden. För variablerna blockholder och 
aktiebetalning (betalningssätt) påvisas ett signifikant negativt 
samband. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 9.8%. I takt 
med att variabler exkluderas når den justerade förklaringsgraden 
13.1%.  
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Abstract  
 
Title   The pursuit of the optimal bid premium – A quantitative study 

of the bid premium’s determinant factors in the Nordic market 
2003–2017   

 
Seminar date  2018-06-01 
 
Course   FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration Corporate Finance, 15 ECTS 
 
Authors   Sigrid Mitteregger, Clara Norgren, Thea Nyrell 
 
Advisor   Lars Oxelheim 
 
Key words   Bid Premium’s Size, Determinant Factors, Acquisition, Nordic, 

Value Destroying  
 
Purpose   The purpose of this study is to examine various factors’ influence 

on the size of the bidding premium in Swedish, Norwegian and 
Finnish public acquisitions. Thus, the study aims to identify which 
factors have a significant correlation with the bid premium in order 
to contribute with an explanation model. The ambition is to reduce 
the value destruction that often occurs in connection to 
acquisitions.   

 
Methodology  Through a deductive method, existing theories are analyzed to 

create hypotheses for the chosen variables’ influence on the bid 
premium. The authors use a quantitative approach to analyze the 
secondary data.   

 
Theoretical perspectives Earlier studies that examine various factors and their influence on 

the size of the bidding premium, theories that explain motives for 
acquisitions as well as behavioral theory form the theoretical 
framework of this study.  

 
Empirical foundation  The sample consists of 113 public acquisitions in the Swedish, 

Norwegian and Finnish markets between 2003-01-01 - 2017-12-31. 
The data is collected from Bloomberg and Zephyr.   

 
Conclusions   The study results in a positive significant correlation between the 

size of the premium and the variables: land of origin, hostile 
takeover and cash payment (payment method). There is a negative 
significant correlation between the size of the bid premium and the 
variables blockholder and share payment (payment method). In the 
stepwise regression, the adjusted coefficient of determination is 
9.8%. As the regression excludes variables, the adjusted coefficient 
of determination increases to 13.1%. 
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Förord 
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kan inspirera andra till fortsatt forskning inom området.  
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1 Inledning 

Studien inleds med bakgrund till ämnesvalet. Därefter följer en problemdiskussion som leder 

fram till studiens syfte och frågeställning. Vidare presenteras studiens avgränsningar och 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
“Superbud på den svenska läkemedelsjätten Meda” - så skriver SvD Näringsliv, den 10 februari 

2016, samma dag som det amerikanska läkemedelsbolaget Mylan lade budet om 84 miljarder 

svenska kronor (Cardona Cervantes, 2016). Budet är ett av de största som har lagts på ett 

svenskt bolag och överstiger den omtalade affären av King, bolaget bakom Candy Crush Saga, 

med 34 miljarder kronor (Cardona Cervantes, 2016). Mylan erbjöd 165 svenska kronor per 

aktie, vilket motsvarade en premie om cirka 92 procent, sett till Medas stängningskurs på 86 

svenska kronor den 9 februari 2016 (Cardona Cervantes, 2016). Premien motiverades av stora, 

potentiella samordningsvinster för Mylan som förväntades inbringa synergier om 350 miljoner 

dollar (Cardona Cervantes, 2016). Vidare menar Swedbanks hälsovårdsanalytiker Johan 

Unnerus att bolaget även var ute efter Medas traditionellt starka kassaflöde (2016 citerad i 

Cardona Cervantes, 2016).  

 

Några dagar efter att Mylan tillkännagav budet föll bolagets aktie med 18% (Wieczner, 2016). 

Enligt Wieczner (2016) berodde detta dropp främst på nyheten beträffande det kommande 

förvärvet. Reaktionen grundade sig i den överdrivna premie som Mylan var villig att betala 

(Wieczner, 2016). Dessutom hade aktiepriser inom branschen dalat den senaste tiden, vilket 

fick aktieägare att reagera extra starkt på att en så hög premie erbjudits (Wieczner, 2016). Trots 

en pessimistisk inställning från aktieägarna drevs förvärvet igenom (Wieczner, 2016). 

 

Anmärkningsvärt höga premier är inte ovanligt och flertalet forskare har försökt förklara vad 

som ligger till grund för dessa premier. Budpremiens förklaring har delvis benats ur, men hela 

pusslet är ännu inte lagt. När aktieägarna reagerar negativt på ett uppköp kan man fråga sig om 

budpremiens storlek verkligen är befogad. Jakten efter den optimala budpremien fortsätter.  
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1.2 Problemdiskussion    
Gaughan (2011) förklarar att en stor skillnad föreligger mellan marknadspriset per aktie av ett 

bolag och priset per aktie när 50% eller mer av aktierna förvärvas. Detta då det sistnämnda ger 

köparen kontroll över bolaget vilket innebär möjligheten att använda det uppköpta bolagets 

tillgångar till egen fördel. För att erhålla denna kontroll betalas ett pris, en kontrollpremie 

(Gaughan, 2011). Denna premie har i tidigare studier skiftat markant. I Moeller, Schlingemann 

och Stulz (2004) studie uppgick storleken av en genomsnittlig kontrollpremie till 68% för stora 

bolag och 62% för mindre bolag. En annan studie beräknar den genomsnittliga premien till 

43.3% (Gaughan, 2011), medan en studie av Dionne, La Haye och Bergerès (2015) beräknar 

den genomsnittliga premien i sin studie till 34.62%. Díaz, Azofra och Guitérrez (2009) påstår 

dock i sin studie att gränsen för ett lyckat förvärv går vid en budpremie om 21%, vilket ger skäl 

att ställa sig frågande till de höga kontrollpremier som synts i tidigare studier. Det är således 

inte heller förvånande att Mylans aktieägare var skeptiska till förvärvet av Meda AB då budet 

hade en kontrollpremie om cirka 92%.  

 

Agrawal, Jaffe och Mandelker (1992) presenterar i sin studie av amerikanska förvärv att 

uppköpande bolag efter förvärv i genomsnitt har en 10% lägre avkastningen än liknande bolag 

över en femårsperiod. En senare studie på den amerikanska marknaden visade att 80% av alla 

förvärv är värdeförstörande för det uppköpande bolagets aktieägare (Denis, Denis & Yost, 

2002). Detta förklarar vidare reaktionen från Mylans aktieägare. 

 

Förvärvsaktivitet har visat sig ske i vågor. Den första vågen, 1893–1904, utspelade sig 

huvudsakligen i USA (Dolfsma & McCarthy, 2012) men företagsförvärv har sedan dess spridit 

sig och blivit ett globalt fenomen. År 2011 inleddes den sjunde M&A-vågen som fortfarande 

är pågående, dock uppnådde den globala förvärvsaktiviteten sin topp redan 2015 (Bloomberg, 

2018). I takt med att företagsförvärv blivit ett naturligt inslag på de flesta marknader har en stor 

mängd forskning genomförts inom ämnet på grund av de implikationer som ett förvärv kan 

innebära och då värdeförstörelse förekommer i stor omfattning. Vilka variabler som bäst 

förklarar premiens storlek är ett omskrivet ämne bland forskare, då en djupare förståelse för 

vilka faktorer som påverkar budpremiens kan hjälpa företag att undvika värdeförstörande 

förvärv. Ännu har ingen optimal förklaringsmodell av budpremiens storlek framställts och 

forskningen är långt ifrån fullständig inom detta område.  
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Tidigare studier har framförallt undersökt enskilda variablers påverkan på budpremien och 

forskning har inte sällan visat på motsägelsefulla resultat. De multipla regressioner som har 

genomförts har vidare visat på en relativt låg förklaringsgrad och signifikanta samband som 

många gånger skiljer sig åt studier emellan. Framförallt har dessa studier genomförts på den 

amerikanska marknaden, med anledning av deras långa förvärvshistorik, medan betydligt färre 

studier riktar fokus mot Europa och inte minst Norden. Aktiviteten i den nordiska regionen har 

visat på fortsatt tillväxt, trots att den globala förvärvsaktiviteten nådde sin högsta punkt 2015. 

Inte sedan 2007, innan den finansiella krisen, uppmättes transaktionsvolymer i Norden i lika 

stor omfattning som under 2017 (Bloomberg, 2018). Vidare ökade värdet på transaktionerna 

med 15 procent mellan 2016 och 2017 (Bloomberg, 2018). Med hänsyn till de senaste årens 

höga förvärvsaktivitet i Norden kan man argumentera för att blickar bör riktas mot nordligare 

breddgrader.   

 

Länderna Sverige, Norge och Finland anses särskilt intressanta att undersöka, då det föreligger 

tydliga skillnader mellan ländernas institutionella miljöer, vilket potentiellt skulle kunna ha en 

inverkan på budpremiens storlek. Finland är med i Europeiska Unionen och har Euro som 

valuta, Sverige är medlem i Europeiska Unionen men har Svenska Kronor som valuta medan 

Norge varken är medlem i den Europeiska Unionen eller har Euro som valuta. De tre länderna 

som på ytan kan se relativt lika ut vad gäller styrelseskick och kultur, skiljer sig följaktligen 

avsevärt i dessa betydelsefulla aspekter. 

 

Denna studie avser att fylla det forskningsgap som finns på den svenska, norska och finska 

marknaden. Vidare är ambitionen att komplettera tidigare studiers resultat med nya insikter och 

förklaringar av budpremiens storlek. Eftersom ett förvärvs framgång till stor del bygger på att 

förvärvaren lyckas avtala om en budpremie som verkligen är befogad (Flanagan och 

Shaughnessy, 2003) är det viktigt att forskningen avancerar inom området för vilka faktorer 

som påverkar budpremiens storlek.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek vid 

svenska-, norska- och finska publika företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka 

faktorer som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till en 

förklaringsmodell med ambitionen att minska värdeförstöring i samband med förvärv.   
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1.4 Frågeställning 

Studien har för avsikt att besvara följande frågeställning:  

 

• Går det att förklara budpremiens storlek med hjälp av variablerna (1) målföretagets 

landstillhörighet, (2) målföretagets storlek, (3) målföretagets market to book, (4) 

målföretagets skuldsättningsgrad, (5) gränsöverskridande förvärv, (6) blockholder, (7) 

betalningssätt, (8) multipla budgivare, (9) hotfullt förvärv, (10) målföretagets 

försäljningstillväxt, (11) målföretagets branschtillhörighet respektive (12) M&A-våg? 

 

1.5 Avgränsningar  
Studien inkluderar alla avslutade förvärv i Sverige, Norge och Finland mellan 2003-01-01 och 

2017-12-31, med krav om att målföretaget har varit noterat på någon av ländernas börser vid 

tidpunkten för tillkännagivande av bud. Ett stort antal förvärv i regionen uppfyller inte kravet, 

vilket kräver ett relativt stort tidsomfång för att uppnå ett statistiskt tillräckligt stort urval. 

Vidare karaktäriseras tidsperioden av två M&A-vågor: (1) sjätte vågen 2003–2007 samt (2) 

sjunde vågen 2011-pågående, vilket är nödvändigt för att det ska vara möjligt att testa för 

variabeln M&A-våg. Eftersom den sjunde vågen fortfarande pågår har studien valt 2017-12-31 

som avslut för insamling av data. Ett senare slutdatum av tidsperioden hade kunnat bidra med 

fler datapunkter, dock anser författarna datumet 2017-12-31 vara ett naturligt slutdatum. 

 

Variabeln landstillhörighet avser att undersöka huruvida länder med olika institutionella miljöer 

påverkar budpremiens storlek. Därav har Danmark valts att exkluderas från denna studie, 

eftersom att landets institutionella miljö liknar Sveriges och av den orsaken inte ger studien ett 

nytt institutionellt perspektiv.    

 

Då studien undersöker kontrollpremiens storlek, inkluderar datan endast förvärvande bolag som 

innehar mindre än 50% av aktierna i målföretaget före förvärvet, då gränsen för kontroll går 

vid 50%. Vidare avgränsas studien till att endast genomföra “Ordinary Least Square 

Regression” (OLS) och därmed utesluta andra statistiska tester. Detta görs med hänsyn till 

tidsramen för studien. Studien avgränsas till att endast undersöka målföretagets påverkan på 

budpremien och därav utesluta det uppköpande bolagets påverkan, även detta med hänsyn till 

tidsramen. 
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1.6 Disposition 
Studien inleds med bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställning, disposition och 

avgränsningar i kapitel 1. I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensramen, tidigare 

forskning om budpremiens förklaringsvariabler samt formulering av hypoteser. Kapitel 3 

beskriver metoden och inkluderar forskningsstrategi, urval, statistisk undersökningsmetodik, 

hantering av de förklarande variablerna och metoddiskussion. Därefter följer kapitel 4 som 

presenterar resultatet, kapitel 5 som presenterar diskussionen och kapitel 6 som redogör för 

studiens slutsatser. Avslutningsvis presenterar kapitel 7 källförteckningen och appendix följer 

därefter. Respektive kapitel inleds med en kortare disposition av kapitlets innehåll. 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör inledningsvis för de teorier som är framträdande inom 

området för att förklara fenomen kring och motiv för förvärv. Därefter presenteras tidigare 

forskning inom området av påverkansfaktorer för budpremien storlek.  

 

2.1 Teoretiska antaganden  
Studien utgår delvis från den neoklassiska teorin med antaganden om rationella förväntningar 

(Wolff & Resnick, 2014). Studien gör även antagande i enlighet med finansiell ekonomisk 

litteratur där ett företag alltid antas agera för att maximera aktieägarnas avkastning (Cooper & 

Finkelstein, 2009). För att föra en djupare och mer nyanserad diskussion tar studien även 

utgångspunkt ur beteendevetenskapliga teorier där intressekonflikter leder till icke-rationella 

beslut (Luo, 2012). 

 

2.2 Teori om förvärv 

Det finns ingen generell teori som förklarar vilka faktorer som påverkar budpremiens storlek, 

då det fortfarande råder stor osäkerhet inom ämnet. Tidigare forskning har presenterat separata 

förklaringar till motiv för förvärv och uppkomsten av en budpremie. Däremot finns det inte 

någon generell teori som fastställer varför ett företag väljer att genomgå ett förvärv eller betala 

en budpremie då motivet för uppköp skiljer sig mellan varje enskilt förvärv. Genom att studera 

hur olika variabler påverkar budpremiens storlek kan forskningen bilda nya teorier kring varför 

företag är villiga att betala en budpremie. Desto fler teoretiska grunder som etableras, desto mer 

förståelse finns det att tillgå för företag när de ska genomföra förvärv och desto större är 

sannolikheten att förvärven inte blir värdeförstörande.  

 

Den vanligast förekommande teorin i samband med budpremien är teorin om synergier. Teorin 

antar att två företag tillsammans har ett värde som överstiger respektive företags värde före 

sammanslagningen (Porter, 1985). Detta motiverar i sin tur till förvärv. Gaughan (2011) 

framställer två olika typer av synergier: operationella och finansiella. Operationella synergier 

uppkommer när förvärvet leder till minskade produktionskostnader, exempelvis 

stordriftsfördelar (Gaughan, 2011). Finansiella synergier uppkommer när förvärvet leder till 

minskade finansieringskostnader, exempelvis ökad tillgång till fritt kapital eller ökad 

lånekapacitet (Gaughan, 2011). 
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För att illustrera budpremiens förhållande till synergier framställer Gaughan (2011) en formel 

där nuvärdet av alla framtida synergieffekter, med transaktionskostnader subtraherat, motsvarar 

ett större värde än budpremien. Detta antagande måste uppfyllas för att ett förvärv ska kunna 

motiveras som fördelaktigt enligt teorin om synergier. 

  

2.2.1 Undervärderingsmotiv, Diversifieringsmotiv, Tillväxtmotiv och Horisontellt 

integrationsmotiv 

Undervärderingmotivet beskriver ett förvärv som är motiverat av att målföretaget är 

undervärderat (Gaughan, 2011). I denna situation förmodar det uppköpande företaget att genom 

förvärvet kunna göra förändringar i målföretaget som höjer dess värde på marknaden och på så 

vis göra vinst (Gaughan, 2011). Diversifieringsmotivet innefattar förvärv motiverade av att 

uppköparen vill minska sin riskexponering (Gaughan, 2011). Genom ett uppköp kan företaget 

diversifiera sin verksamhet, vilket minskar risken i företaget (Gaughan, 2011). Tillväxtmotivet 

förklarar förvärv som ett tillvägagångssätt för företag att öka sina intäkter genom 

sammanslagningen med målföretaget (Gaughan, 2011). Vidare, ur ett horisontellt 

integrationsmotiv är förvärvet ett strategiskt sätt för det uppköpande företaget att öka sin 

marknadsandel och på så vis bli mer konkurrenskraftig (Gaughan, 2011). 

     

2.3 Effektivitet på marknaden  
Fama (1970) beskriver den grundläggande teorin om den effektiva marknadshypotesen genom 

att dela upp marknaden i tre former: starkt effektiv, halv-stark eller svagt effektiv. Fama (1970) 

påstår att den optimala marknaden är den marknad som tar en starkt effektiv form, då aktiepriser 

på en sådan marknad reflekterar företagets värde rättvist. Här innehar ingen part insider-

information och därav finns det ingen informationsasymmetri (Fama, 1970).  

 

Krug (2008) påstår att om marknaden är starkt effektiv, med antagandet om att företag beter sig 

rationellt, borde alla förvärv på denna marknad betala en budpremie motsvarande de 

synergieffekter som förvärvet innebär. Detta beror på att det inte råder någon 

informationsasymmetri på marknaden och att förvärvaren således kommer att buda tills 

budpremien motsvarar värdet av förvärvets effekter. En halv-stark marknad är enligt Fama 

(1970) en marknad där aktiepriserna reflekterar historiska priser och avkastning, samt all publik 

information som finns tillgänglig. På en svagt effektiv marknad har aktiehandlaren endast 
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tillgång till historiska priser och historisk avkastning och marknadspriserna reflekterar således 

denna information (Fama, 1970).  

 

2.4 Budpremien 
Cooper och Finkelstein (2013) beskriver i sin bok ett lyckat förvärv som det fall där två plus 

två blir lika med fem. Med detta menar författarna att sammanslagning av företag kommer att 

ge positiva effekter som innebär ett totalt värde som är högre än de båda företagens värde 

separat. Värdet av de positiva effekterna gör att företag är villiga att betala mer för målföretaget 

än marknadsvärdet, detta motsvarar en budpremie (Cooper & Finkelstein, 2013). 

 

Surendranath, Thanh och Wang (2016) förklarar i sin studie att det uppköpande företaget många 

gånger inte helt klarar av att bedöma vad målföretaget har för värde och vad budpremien 

därmed bör uppgå till. För att avgöra värdet på målföretaget och budpremien finns det många 

aspekter att ta i beaktning.  

 

Vad budpremien uppgår till, hur den definieras och vad den påverkas av är onekligen viktiga 

punkter att reflektera över för att undvika misslyckade förvärv. Enligt Krug (2008) kan ett 

misslyckat förvärv förklaras på tre olika sätt varav den första kan kopplas till budpremiens 

storlek: 

  

1. Överpris - En överprisat budpremie slår ut alla möjliga synergieffekter. 

2. Irrelevant - Målföretaget förekommer i en icke-lönsam industri, vilket gör det svårt för 

uppköparen att dra nytta av förvärvet. 

3. Misslyckad integration - Uppköparen misslyckas med sammanslagningen och 

integreringen av de båda företagen.  

 

Cooper och Finkelstein (2015) påstår i sin studie att den huvudsakliga anledningen till att ett 

förvärv blir värdeförstörande är att processen när företagen ska slås samman inte fungerar som 

planerat.  Det är i sin tur detta som ligger till grund för att företagen påstår att de ”betalat fel 

pris”, ”köpt fel företag” eller ”integrerat företagen vid fel tidpunkt”, vilket leder till 

värdeförstöring. 
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2.5 Vinnarens förbannelse 
Ritter (1998) presenterar teorin om vinnarens förbannelse. Denna teori förklarar att det vid 

budgivning förekommer en risk att den vinnande parten endast vinner budet när denne betalar 

ett högre pris än vad objektet är värt. Den budstrid som uppkommer i samband med förvärv kan 

förklaras av teorin om vinnarens förbannelse (Flanagan & Shaughnessy, 2003). När det 

förekommer multipla budgivare, som alla har en unik uppfattning om vad målföretaget är värt, 

kan det leda till att förvärvaren betalar ett högre pris för att inte förlora budgivningen (Flanagan 

& Shaughnessy, 2003). Detta priset kan komma att överstiga priset som målföretaget är värt, 

vilket innebär att det förvärvade företaget kommer att bli värdeförstörande för uppköparen som 

vunnit budet (Flanagan & Shaughnessy, 2003).  

 

2.6 Beteendeteori 
Den beteendevetenskapliga teorin utforskar de irrationella beteenden som förekommer på 

marknaden och de intressekonflikter som leder till att företag avviker från sitt huvudsakliga 

finansiella mål om att maximera ägarnas avkastning (Luo, 2012).  

 

2.6.1 Agentteori  

Agentteorin är en grundläggande beteendevetenskaplig teori som förklarar de mänskliga 

beteenden i ledningen som inte går i linje med rationella beslut för företaget (Jensen & 

Meckling, 1976). Agentteorin presenterar de intressekonflikter som kan uppstå mellan ägare 

och ledning när dessa är två separerade grupper (Jensen & Meckling, 1976). Om inte ledningen 

själva äger delar av företaget försvagas den egna motivationen att sträva efter så hög avkastning 

som möjligt, vilket är aktieägarnas mål (Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin utforskar de 

vanliga tillvägagångssätt som företag väljer i strävan att rikta ledningens och aktieägarnas mål 

åt samma håll. Jensen och Meckling (1976) förklarar styrelsens roll i de intressekonflikter som 

uppstår mellan aktieägare och ledningen. Det är styrelsens skyldighet att kontrollera om 

ledningen presterar i aktieägarnas intresse (Jensen & Meckling, 1976).  

 

2.6.2 Hybrishypotesen 

Roll (1986) presenterar hybris som en förklaring till den överprissättning som sker i samband 

med förvärv. Hybrishypotesen antyder att de ekonomiska vinster som kan göras vid förvärv 

inte är det primära motivet, utan snarare att ledningen har egna personliga motiv till förvärv 

(Roll, 1986). Studien utgår från att marknaden är starkt effektiv och att marknadsvärdet således 
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är korrekt prissatt, men att det förvärvande bolaget ändå betalar en premie för målföretaget 

(Roll, 1986). Roll (1986) menar att ledningens hybris och stolthet ligger till grund för denna 

högre värdering, då ledningen tror att de kan driva det uppköpta bolaget bättre än den aktuella 

ledningen. Forskning har emellertid visat att hybris påverkar förvärv även om marknaden inte 

är starkt effektiv (Roll, 1986). 

 

Hybrishypotesen är en väl använd teori i företagsekonomiska sammanhang och i samband med 

diskussion om värdeförstörande förvärv. Senare forskning har gång på gång visat på en 

korrelation mellan hybris och budpremiens storlek. Hayward och Hambrick (1997) fann i sin 

kvalitativa undersökning stöd för hybrishypotesen. Genom att mäta hybris, med exempelvis 

variablerna företagets resultat på senare tid och medias attityd till företaget, fann studien att 

hybris är positivt korrelerat med budpremiens storlek (Hayward & Hambrick, 1997). Vidare 

fann även Seth, Song och Richardson Pettit (2000) att hybris spelade en betydande roll vid 

förvärv. Det är emellertid svårt att mäta hybris i kvantitativa studier, då en mätbar variabel som 

speglar hybris inte är given. Som en förklaring till ett förvärvs svaga resultat brukar man ofta 

tala om hybris, trots att detta inte är ett vetenskapligt förhållningssätt (Hayward & Hambrick, 

1997). 

 

2.6.3 Empire Building teorin  

Gaughan (2011) förklarar att det finns incitament i ledningen som gör att företag vid vissa 

tillfällen genomför förvärv som inte ger någon klar fördel för aktieägarna. Gaughan (2011) 

förklarar detta genom relationen mellan ledningens kompensation och företagets storlek. I 

många företag är ledningens kompensation kopplad till omsättning istället för vinst. Detta, 

menar Gaughan (2011), leder till förvärv som motiveras av skapandet av ett större företag där 

ledningen blir kompenserad för en ökad omsättning, men där någon ökning i aktieägarnas 

avkastning inte är uppenbar. Gaughan (2011) menar även att den uppköpande ledningens 

underliggande motiv till ett förvärv i många fall grundar sig i prestigen att leda ett större bolag.  

 

2.7 Nordisk förvärvsaktivitet 
Norden drabbades inte lika hårt av finanskrisen 2008, vilket gjorde att M&A-marknaden snabbt 

kunde återhämta sig i området (Cederblad, 2016). Förutsättningar som krävs för en aktiv M&A-

marknad finns i Norden, med gemensamma nämnare som att räntorna är låga, att företag går 

bra och att området har en stabil politisk miljö (Gustafsson & Höiseth, 2018). Sverige, Norge 
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och Finland skiljer sig från andra europeiska länder i form av lagstiftning då länderna inte har 

en specifik lag rörande företagsförvärv (Murphy, 2004). Inte heller finns någon lag som ger 

riktlinjer eller som tydliggör vad som är lagligt i händelse av förvärv, vilket resulterat i att 

länderna är självreglerande (Murphy, 2004). Vid förvärv följer, enligt Murphy (2004), länderna 

istället rekommendationer från aktiemarknaderna samt internationella standarder. 

 

Mergermarket (2018) anser att den höga förvärvsaktiviteten i Sverige beror på att den Svenska 

Kronan står sig svag mot Euro, vilket bidrar till att utländska investerare lockas. Sedan 2013 

har Svenska Kronan försvagats med 24% gentemot Euro, med ett fall om 9% endast under 2018 

(Engzell-Larsson, 2018). Norge är varken medlem i Europeiska Unionen eller del 

valutaunionen. Med den Norska Kronan som valuta är depreciering möjligt för att förändra 

konkurrenskraften och på så vis skapa incitament för förvärv. Vidare är Finland det enda 

nordiska land med Euro vilket bland annat innebär att de inte kan devalvera valutan för att skapa 

konkurrenskraft (BBC, 2016).  

 

2.8 Tidigare forskning om budpremiens förklaringsvariabler 
Tidigare forskning förekommer i stor omfattning för de variabler som denna studie valt att 

undersöka, med undantag för variabeln landstillhörighet. Samtliga variabler, förutom 

landstillhörighet, har i tidigare studier påvisat en signifikant påverkan på budpremiens storlek 

på den amerikanska, brittiska eller europeiska marknaden och skulle därav kunna betraktas som 

kontrollvariabler. Få studier fokuserar däremot på de nordiska länderna och än mindre på 

Sverige, Norge och Finland tillsammans. Med hänsyn till att denna studie studerar Sverige, 

Norge och Finland, betraktas de oberoende variablerna inte som kontrollvariabler utan testas 

på nytt för att studera om signifikans föreligger. Studien formulerar följaktligen hypoteser för 

samtliga variabler. 

 

2.8.1 Målföretagets landstillhörighet 

Med hänsyn till avsnitt 2.7 som beskriver skillnaderna mellan de geografiska marknaderna 

Sverige, Norge och Finland, föreligger det tydliga institutionella skillnader mellan länderna. 

Dessa antas påverka budpremiens storlek. Då välfärd, teknologisk utveckling, kultur och 

religion föreligger relativt lika mellan länderna antas inte dessa påverka budpremiens storlek.  
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Sverige antas korrelera positivt med budpremiens storlek på grund av att landet ingår i 

Europeiska Unionen. Medlemskapet inbringar fri rörelse av kapital och arbetskraft vilket borde 

innebär att det är enklare att förvärva företag inom Europeiska Unionen. Majoriteten av 

förvärven i Sverige antas ske av företag från Europeiska Unionens länder med tanke på dessa 

fördelar.   

 

De argument för ett positiv samband som presenteras ovan är även applicerbara på Finland. 

Finland antas korrelera positivt med budpremiens storlek med tanke på att de tillhör eurozonen, 

eftersom att transaktionskostnader och valutakursrisker är lägre euroländer sinsemellan. Man 

kan anta att majoriteten av de förvärv som urvalet undersöker i denna studie kommer att ske 

mellan Finland och länder inom eurozonen på grund av dessa fördelar.  

 

Norge tillhör varken Europeiska Unionen eller har Euro som valuta. Med hänsyn till 

ovanstående resonemang om Sverige och Finland antas det därmed föreligga ett negativt 

samband mellan Norge och budpremiens storlek.  

 

H1: Sverige och Finland korrelerar positivt med budpremiens storlek. Norge korrelerar 

negativt med budpremiens storlek.  

 

2.8.2 Målföretagets storlek  

Målföretagets storlek varierar i stor utsträckning mellan olika företag och det kan därför 

förefalla logiskt att budpremiens storlek skulle ha ett signifikant samband med denna variabel. 

Detta är också vad tidigare forskning indikerar. Två studier gjorda av Schwert (2000) och 

Comment och Schwert (1995) resulterar båda i slutsatser där ett signifikant negativt samband 

mellan budpremien och målföretagets storlek presenteras. I Schwerts (2000) och Comment och 

Schwerts (1995) analyser förklaras att ett större företag har högre transaktionskostnader, vilket 

gör att förvärvaren kräver en lägre budpremie.  

 

Dionne, La Haye och Bergerès (2015) presenterar i linje med ovanstående studier ett resultat 

där sambandet mellan budpremien och företagets storlek är negativt och signifikant. Resultatet 

visar en signifikans på 10%-nivån.  

 

I en studie av Moeller (2005) visar resultatet inget signifikant samband mellan målföretagets 

storlek och budpremiens storlek. Denna studie presenterar dock ett negativt samband mellan 
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budpremien och målföretagets storlek (Moeller, 2005). Desto större målföretagets storlek är i 

förhållande till förvärvaren, desto mindre blir budpremien enligt Moeller (2005). En hypotes 

likt ovanstående studiers resultat formuleras i vilken målföretagets storlek väntas korrelera 

negativt med budpremien.  

 

H2: Målföretagets storlek korrelerar negativt med budpremien. 

 

2.8.3 Målföretagets market to book 

Market to book representerar vad marknaden anser att företaget är värt relativt företagets 

bokförda värde. Kvoten kan användas som en indikation på om företaget är under- eller 

övervärderat. Enligt Rhodes-Kropf och Viswanathan (2004) kan undervärdering av ett företag 

motivera till uppköp då det förvärvande bolaget tror sig kunna förbättra målföretaget, vilket 

kan resultera i positiva synergieffekter. Detta innebär att företag vill betala en högre budpremie 

för ett undervärderat bolag. Comment och Schwert (1995) resultat visar ett negativt samband 

mellan en högre market to book och budpremie, vilket går i linje med resonemanget ovan. I en 

studie av Betton, Eckbo och Thorburn (2009) visar resultatet att en lägre market to book, 

jämfört med industrimedianen korrelerar med en högre premie. Därav betalar förvärvaren en 

högre premie om målföretaget har mindre tillväxtpotential i förhållande till sina konkurrenter 

(Betton, Eckbo & Thorburn, 2009). 

 

Georgen och Renneboog (2004) studie ger dock motsatt resultat. De granskar intra-europeiska 

företagsförvärv mellan åren 1993–2000 och drar slutsatsen att en högre market to book 

korrelerar positivt med budpremien. Georgen och Renneboog (2004) förklarar att en stark 

market to book är kopplad till hög tillväxtpotential och en marknadstro som lockar köpare. 

Dionne, La Haye och Bergerès (2015) finner ingen signifikans mellan market to book och 

budpremien. Variationen i resultat på de olika marknaderna gör det svårt att dra någon hypotes 

kring vad utfallet kommer att bli i Norden. I denna studie antas en hypotes i linje med Georgen 

och Renneboog (2004) eftersom deras studie behandlar den intra-europeiska marknaden och då 

flest förvärv i denna studies urval är intra-europeiska. 

 

H3: En högre market to book korrelerar positivt med budpremien. 
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2.8.4 Målföretagets skuldsättningsgrad  

Edmister och Walking (1985) presenterar i sin studie att skuldsättning korrelerar negativt med 

budpremiens storlek och är signifikant på 1%-nivån. De menar att en högre skuld associeras 

med högre risk, vilket förvärvaren bör kompenseras för med en lägre budpremie. Clayton och 

Ravid (2002) presenterar likt Edmister och Walking (1985) att skuldsättningsgraden i det 

uppköpta företaget korrelerar negativt med budpremien, men på en 10% signifikansnivå.  

 

Stulz (1988) finner däremot att en högre skuldsättning inbringar mer kontroll eftersom att 

företaget inte finansieras av lika många aktieägare, som annars hade haft kontroll i bolaget. Hög 

skuldsättningsgrad gör således förvärvet attraktivt, vilket i sin tur leder till en högre budpremie. 

Stulz (1988) förklarar i sin analys att om företagsledningens ägarandel i företaget förblir 

oförändrad och skuldsättningsgraden ökar, så ökar även ledningens inflytande i relation till 

ägare.  

 

Till skillnad från ovannämnda studier menar Kaufman (1988) att det inte finns något signifikant 

samband mellan skuldsättning och budpremie. Dionne, La Haye och Bergerès (2015) menar 

däremot likt Edmister och Walking (1985) samt Clayton och Ravid (2002) att skuldsättning 

korrelerar negativt med budpremiens storlek, men med en signifikansnivå över 10%. Dionne, 

La Haye och Bergerès (2015) menar att anledning är att hög skuldsättning ökar risken för 

finansiella problem i bolaget och att ett bolags nivå av skuldsättning har en direkt påverkan på 

de det fria kassaflödet som är tillgängligt för köparna, vilket minskar köparens 

förhandlingskraft. Med hänsyn till att majoriteten av studierna visar på ett negativt samband 

mellan skuldsättning och budpremie formar denna studie en hypotes i linje med detta. 

       

H4: Målföretagets skuldsättning korrelerar negativt med budpremien.     

     

2.8.5 Gränsöverskridande förvärv 

Tidigare forskning har studerat hur budpremiens storlek påverkas av gränsöverskridande 

respektive inhemska förvärv. Goergen och Renneboog (2004) menar att gränsöverskridande 

förvärv leder till högre budpremie på grund av att det finns fler synergier att hämta över 

landsgränserna. Inom Europa har Rustige och Grote (2011) funnit resultat som tyder på att 

gränsöverskridande förvärv har 10.4% högre budpremie än inhemska förvärv.  
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Sonenshire och Reynolds (2013) påstår att gränsöverskridande förvärv med utvecklingsländer 

inbringar en högre budpremie. De menar att möjlighet till synergier kan skilja sig beroende på 

ländernas utvecklingsstadie.  

 

H5: Gränsöverskridande förvärv korrelerar positivt med budpremiens storlek.  

 

2.8.6 Tidigare ägande i målföretaget 

Blockholders äger aktier i målföretaget redan innan de lagt sitt första bud. I två studier från 

slutet av nittiotalet visar Burkart (1995) och Singh (1998) att blockholders, i en budgivning utan 

transaktionskostnader, är mer aggressiva än andra budgivare och att premien därav ökar när en 

blockholder är inblandad. Ettinger (2009) menar däremot att när ett företag med blockholder 

position vinner en budgivning behöver denna köpa färre aktier än den vanliga budgivaren, då 

blockholdern redan äger delar av bolaget och uppköpet blir således mindre kostsamt.  

 

Även Dionne, La Haye och Bergerès (2015) resultat tyder på att ett förvärvande bolag som 

innehar minst 5% av målföretaget betalar en lägre budpremie jämfört med företag som inte 

innehar något tidigare ägande. Författarna förklarar detta med den informationsasymmetri som 

råder mellan ägare och icke ägare (Dionne, La Haye & Bergerès, 2015).   

 

H6: Blockholder korrelerar negativt med budpremiens storlek.  

 

2.8.7 Betalningssätt 

Faccio och Masulis (2005) studerar valet av finansiering vid europeiska M&As. De presenterar 

betalningssätt med aktier, kontanter och lånefinansierade betalningar eller kombinationer av de 

nämnda. Deras dataset visar att Norge och Finland är de länder där kontantbetalning är mindre 

vanligt i förhållande till resten av Europa. Kontant betalning är dock det vanligaste 

betalningssättet generellt i Europa (Faccio & Masulis, 2005).  

 

Även i Slusky och Caves (1991) studie visar datainsamlingen att en majoritet av M&As betalats 

kontant. Deras resultat presenterar en tydlig positiv korrelation mellan kontant betalning och 

budpremien. Studien är utförd på den amerikanska marknaden och författarna diskuterar i sin 

hypotes negativa skatteeffekter för målföretaget med kontant betalning som en förklaring till 

varför budpremien skulle ha en positiv korrelation med denna betalningstyp (Slusky och Caves, 
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1991). Resonemang i studien som förklarar deras resultat är vidare att icke kontanta betalningar 

innebär en viss osäkerhet i värdet av betalningen och transaktionskostnader, vilket gör att denna 

typ av betalning har en lägre premie (Slusky och Caves, 1991). Ett resonemang som inte stödjer 

resultatet, men som diskuteras, är att det går snabbare att genomföra kontant betalda förvärv, 

vilket gör det möjligt för uppköparen att undvika att fler budgivare kan lägga bud på företaget 

(Slusky & Caves, 1991). Comment och Schwert (1995) samt Betton, Eckbo och Thorburn 

(2009) presenterar i likhet med Slusky och Caves (1991) resultat att budpremien korrelerar 

positivt med en kontant finansiering av förvärvet.  

 

Rappaport och Sirower (1999) påstår att kontant betalning innebär att det uppköpande företaget 

har hög tilltro till transaktionen. Även denna studie (1999) finner ett signifikant samband mellan 

kontant betalning och en högre budpremie. I studien diskuteras att ägandet, vid förvärv som 

inte betalas kontant, blir delat mellan uppköparen och det uppköpta företaget efter förvärvet, 

vilket innebär delade synergier som därmed även borde innebära en lägre premie för 

förvärvaren (Rappaport & Sirower, 1999).  

 

Dionne, La Haye och Bergerès (2015) förutspår att en positiv korrelation mellan kontant 

betalning och budpremien kommer att synas i deras regression. Studiens resultat blir dock det 

motsatta. De noterar en negativ korrelation mellan kontant betalning och budpremien (Dionne, 

La Haye & Bergerès, 2015).  

 

Med hänsyn till studierna ovan antas resultatet påvisa ett positivt samband mellan kontant 

betalning och budpremiens storlek och således även ett negativt signifikant samband mellan 

aktiebetalning och budpremiens storlek.   

 

H7: Kontantbetalning har ett positivt samband med budpremiens storlek. Aktiebetalning har 

ett negativt samband med budpremiens storlek.  

 

2.8.8 Multipla budgivare 

I en artikel undersöker författarna Edmister och Walking (1985) hur budpremien påverkas om 

det finns flera budgivare för samma målföretag. Artikeln (1985) fann att om målföretaget hade 

bud från två eller flera uppköpare påverkades budpremien i sådan grad att den steg med 30%. 

Även Dionne, La Haye och Bergerès (2015) utgick från hypotesen om att budpremien stiger i 

samband med flera budgivare. Ökningen av budpremien beror enligt dem på att konkurrensen 
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mellan budgivarna driver upp priset och därmed budpremien (Dionne, La Haye & Bergerès, 

2015). 

 

Även Mansfield (1990) och Porter (1980) menar att multipla budgivare ger målföretaget större 

förhandlingskraft, vilket i sin tur ökar budpremien. Walking och Edmister (1985), Haunschild 

(1994), Slusky och Caves (1991), Hayward och Hambrick (1997) samt Flanagan och 

O’Shaughnessy (2003) har även funnit stöd för denna tes.  

 

H8: Positivt samband mellan multipla budgivare och budpremien.  

 

2.8.9 Hotfullt förvärv  

Schwert (2000) studerar hur ett hotfullt förvärv påverkar målföretaget och dess budpremie. 

Studien (2000) förklarar att hotfulla förvärv sällan skiljer sig från vänliga övertag sett till 

ekonomiska termer. Enda skillnaden är att hotfulla övertag får publicitet eftersom en 

förhandlingsprocess genomförs (Schwert, 2000). Studien diskuterar att ett icke accepterat bud 

av målföretaget kan vara en strategi för att skapa en förhandling som leder till ett högre bud 

(Schwert, 2000). Ofta leder bud som setts som hotfulla till en icke hotfull transaktion, efter en 

förhandling om priset mellan målföretaget och det förvärvande bolaget (Schwert, 2000). Priset 

har då i många fall förhandlats upp och budpremien blir högre. Med andra ord finns det enligt 

Schwert (2000) ett positivt samband mellan budpremiens storlek och om förvärvet ansetts vara 

hotfullt. Även en studie genomförd av Moeller (2005) påvisar detta med en slutsats om att 

budpremiens storlek är positivt korrelerad till hur företaget förvärvats. 

 

Goergen och Renneboogs (2004) undersökning rörande samma ämne förklarar även den hur 

förvärvsform påverkar premien. Då budpremien drivs upp i samband med ett hotfullt förvärv 

påverkas även budgivaren enligt Goergen och Renneboog (2004). Budgivarens aktiekurs 

sjunker med cirka 2.5% när det framgår att budet de lagt på målföretaget nekats, och på så vis 

klassas som ett hotfullt övertag (Goergen & Renneboog, 2004). Som tidigare forskning kommit 

fram till utgår även denna studie från hypotesen om att budpremien korrelerar positivt med 

förvärvsform.  

 

H9: Ett hotfullt förvärv har ett positivt samband med budpremien. 
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2.8.10 Målföretagets försäljningstillväxt 

Dionne, La Haye och Bergerès (2015) menar att man kan se ett bolags tidigare prestation ur två 

olika perspektiv. Första perspektivet utgår från att köpare är intresserade av bolag som har 

presterat dåligt, på grund av de vinster som kan hämtas om ledningen byts ut vid uppköpet. Det 

andra perspektivet förklarar att köpare inte är intresserade av bolag som har presterat dåligt, på 

grund av att dåligt resultat ofta är associerat med dålig finansiell hälsa, vilket påverkar bolagets 

förhandlingskraft. 

 

Sett ur det första perspektivet visar Dionne, La Haye och Bergerès (2015) i sin studie på den 

amerikanska marknaden att bolag som presterar dåligt korrelerar, på en 5% nivå, med högre 

budpremier. Vidare visar studien att en minskad tillväxt ett år innan tillkännagivandet 

associeras med en ökad budpremie om 10% eller mer. Även Schwert (2000) presenterar i sin 

studie att det finns en negativ korrelation mellan prestation och budpremiens storlek. Schwert 

(2000) fann dock ingen signifikant korrelation. 

 

Sett ur det andra perspektivet implicerar Dionne, La Haye och Bergerès (2015) studie att en 

svag finansiell hälsa, vilket kan associeras med låg tillväxttakt, inte verkar ha någon negativ 

påverkan på det uppköpta bolagets förhandlingsstyrka, som tidigare angetts. Snarare är bolag 

intresserad av att köpa upp andra bolag med låg tillväxt (Dionne, La Haye & Bergerès, 2015).  

 

H10: En minskning i målföretagets försäljningstillväxt korrelerar med en högre budpremie.  

 

2.8.11 Målföretagets branschtillhörighet 

Bland de studerade sektorerna i Alexandridis, Mavrovitis och Travlos (2011) studie uppvisar 

högteknologi, konsumentvaror och -tjänster och övrigt, budpremier som överstiger den 

genomsnittliga premien för samtliga år.  Finansiella företag uppvisar den genomsnittligt lägsta 

budpremien under tidsperioden, men variationen av premien mellan de enskilda åren är relativt 

stabil (Alexandridis, Mavrovitis & Travlos, 2011). Efter den sjätte M&A vågen mellan 2003–

2007 uppvisade den tillverkande sektorn lägst budpremie om 26.61% och är den lägst uppmätta 

premien bland samtliga industrier under tidsperioden (Alexandridis, Mavrovitis & Travlos, 

2011).  

 

Alexandridis, Mavrovitis och Travlos (2011) studie visar att finansiella företag uppvisar ett 

signifikant negativt samband med budpremiens storlek på 1%-nivån. Författarna presenterar 
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även ett positivt samband mellan högteknologiska företag och budpremiens storlek. Maduro, 

Ngo och Viale (2012) hittar vidare ett signifikant positivt samband mellan budpremiens storlek 

och en tillväxt i målföretagets tillhörande industri. Därav är det befogat att resonera att det 

positiva signifikanta samband som Alexandridis, Mavrovitis och Travlos (2011) studie visar 

kan förklaras av den tillväxt som synts i den högteknologiska industrin under den studerade 

perioden.  

 

H11: Högteknologiska företag korrelerar positivt med budpremiens storlek. Finansiella företag 

korrelerar negativt med budpremiens storlek. För övriga branscher finner studien inte något 

hypotes.  

 

2.8.12 M&A våg 

Gaughan (2011) studerade om M&A-vågor är korrelerade med högkonjunkturer. Resultatet av 

studien visade att det finns ett samband och att detta i sin tur leder till högre budpremie 

(Gaughan, 2011). Även Alexandridis, Mavrovitis och Travlos (2011) studie uppvisar samma 

resultat.  

 

Moeller, Schlingemann och Stulz (2005) som studerar värdeförstöring i förvärv på den 

amerikanska marknaden, definierar budpremien på fyra olika sätt. För varje definition testar de 

budpremiens korrelation med förvärv som inneburit stora förluster. Ett av testen visade en 

positiv korrelation mellan stora förluster och en högre premie. Moeller, Schlingemann och Stulz 

(2005) för ett resonemang kring att stora förluster har ett samband med överprissättning. Vidare 

sker dessa stora förluster alltid i slutet av M&A cyklerna som studeras (Moeller, Schlingemann 

& Stulz, 2005). 

 

H12: Målföretagets befinnande i en M&A-våg korrelerar positivt med budpremiens storlek. 
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3 Metod    

Inledningsvis beskriver kapitel 3 det urval som har gjorts i studien. Vidare följer en beskrivning 

av undersökningsmetoden samt beskrivning av studiens valda variabler. En metoddiskussion 

om studiens validitet och reliabilitet följer därefter. Avslutningsvis beskrivs databortfallet som 

leder fram till det slutgiltiga urvalet.  

 

3.1 Arbetsmetod 
Genom en deduktiv arbetsmetod har befintliga teorier analyserats för att skapa hypoteser om 

valda variablers påverkan på budpremien. Vidare utgick studien från ett kvantitativt 

förhållningssätt då studien undersöker sambandet mellan budpremien och olika variabler.  

 

3.2 Urval 
Studien utgår från sekundärdata för att besvara frågeställningen och genom statistiska modeller 

analyserades data. Det är viktigt att ha i åtanke att den sekundärdata som använts för att 

genomföra analysen kan ha begränsad reliabilitet. Sekundärdata har hittats via databaserna 

Zephyr och Bloomberg. Med hjälp av Zephyr hittades information om bland annat förvärvets 

storlek, tidpunkt, landstillhörighet, bransch och betalningssätt. Via Bloomberg har det 

förvärvade företagets market to book, hotfullt förvärv, aktiepris, storlek, skuldsättningsgrad och 

antalet utestående aktier vid det tillkännagivande datumet för budet, hämtats. 

 

Endast företag som varit publika och listade på någon börs i Sverige, Norge eller Finland, vid 

tidpunkten för förvärvet, har tagits med i analysen. Valet av geografiskt område har baserats på 

det geografiska gap som existerar i forskningen, tillika den höga M&A aktiviteten som existerar 

i regionen.  

 

De förvärvande bolagen behöver inte tillhöra något av de ovanstående länderna och inte heller 

vara noterat på en börs. Förvärven ska ha varit avslutade inom det tidsspann som studien utgår 

från, 2003-01-01 - 2017-12-31. Tidsperioden innefattar två stycken, varav en pågående, M&A 

cykel. Första cykeln utgörs av perioden 2003–2007 och en andra pågående cykeln startades 

2011. Mellan 2008 och 2011 pågick en finansiell kris och antalet förvärv är därför fler under 

perioderna 2003–2008 och 2011-2017 än under finanskrisen. 
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Studien har valt att endast utgå från förvärv där det uppköpande företaget inte ägt mer än 50% 

av målföretaget vid tillfälle för bud och haft för intresse att köpa upp mer än 50% av aktierna. 

Denna avgränsning gjordes då ett ägande av 50% av aktierna betraktas som en tydlig gräns för 

när kontroll över ett företag innehas, även om kontroll i viss mån kan uppkomma vid ägande 

av en mindre andel aktier, i form av till exempel A och B aktier. 

 

3.2.1 Kriterier för urval 

Urvalet för denna studie var följande: 

 

1. Förvärvat bolag var noterat på en börs i Sverige, Norge eller Finland vid tidpunkt för 

uppköpet. 

2. Förvärv genomförda mellan 2003-01-01 till 2017-12-31. 

3. Uppköpande bolag ägde ej mer än 50% av aktierna innan förvärv och hade som syfte 

att äga mer än 50% efter slutfört förvärv. 

4. Förvärvet avslutades. 

 

Urvalet bestod av 113 transaktioner. 

 

3.3 Statistisk undersökningsmetodik  

Då studiens avsikt var att undersöka flera variablers påverkan på budpremien genomfördes 

multipel regressionsanalys. Budpremien är den beroende variabeln, medan de andra variablerna 

är oberoende. Multipel regression gav möjlighet att undersöka hur sambandet mellan 

variablerna ser ut och hur starkt detta samband är (Brooks, 2008). Denna studie utgick från 

antagandet att budpremiens storlek inte endast är förklarad av en separat variabel, varför 

användandet av multipel regressionsanalys ansågs befogat.   

 

3.3.1 Ordinary Least Square 
Vid genomförandet av regressionsanalys har OLS-metoden, Ordinary Least Square, använts. 

Vid regressionsanalys är det viktigt att den beroende variabeln är stokastisk, vilket innebär att 

den ska anta ett slumpmässigt värde (Brooks, 2008). De oberoende variablerna är istället icke 

stokastiska (Brooks, 2008).  

 

För att genomföra en analys som anses vara statistiskt korrekt med hjälp av OLS-metoden måste 

ett flertal krav vara uppfyllda (Brooks, 2008): 
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1. E(ei) = 0 - Det genomsnittliga värdet av feltermerna är lika med noll. Feltermen uppstår 

då det finns en variation i den beroende variabeln som inte kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Detta krav anses vara uppfyllt om modellen har ett intercept i y-

axeln (Brooks, 2008).  

2. Var(ut ) = σ2 < ∞ - Feltermerna ska ha en varians som är konstant och given för alla 

oberoende variabler (Brooks, 2008).  Motsatsen är när den oförklarade variationen i den 

beroende variabeln ändras till följd av en förändring av värdet för den oberoende 

variabeln, vilket kallas heteroskedacitet (Brooks, 2008).    

3. Cov(ui,uj) = 0 for i ≠ j  - Kovariansen för de oberoende variablernas feltermer är lika 

med noll. Med andra ord menas att feltermerna inte ska vara korrelerade med varandra, 

eller bli autokorrelerade över tid (Brooks, 2008). Då denna studie utgjordes av data 

under en tidsperiod på 14 år ansågs risken för autokorrelationen liten, varpå den inte 

prövades.     

4. Multikollinearitet - Brooks (2008) förklarar multikollinearitet som när två eller fler av 

de oberoende variablerna är korrelerade till varandra. Vid hög eller fullständig 

korrelation mellan två variabler försvåras möjligheten att urskilja de enskilda oberoende 

variablernas effekt på den beroende variabeln (Brooks, 2008).  

5. ut � N(0, σ2 ) - Feltermerna ska vara normalfördelade (Brooks, 2008).  

6. Cov(x,ej) = 0 - Kovariansen mellan de oberoende variablerna och feltermerna är noll. 

Om kovariansen är noll kan OLS fungera trots att de oberoende variablerna är 

slumpmässiga (Brooks, 2008). 

         

Formeln som använts vid studiens multipla regressionsanalys är:  

 

yt =β1 +β2x2t +β3x3t +···+βkxkt +ut 

 

där y är den beroende variabeln och x2t, x3t till xkt är oberoende variabler som antas påverka y. 

β1, β2, till βk är konstanter med olika värden som kvantifierar effekten av de oberoende 

variablerna (Brooks, 2008). Brooks (2008) förklarar att oberoende variabler tolkas annorlunda 

vid multipel regression då de endast betraktas som partiella regressionskoefficienter. Därför 

kommer de oberoende variablerna endast representera den partiella effekten av 

förklaringsgraden av den beroende variabeln (Brooks, 2008).  
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3.3.2 Test av Ordinary Least Square 
Fyra tester har genomförts för att kontrollera att de kriterier som nämnts ovan är uppfyllda och 

att regressionen således ger ett tolkningsbart resultat. Dessa test är: Ramsey RESET, White, 

Jarque Bera respektive Variance Inflation Factor / Korrelationsmatris.  

 

3.3.3 Signifikansnivå  

Den procentuella risken att förkasta nollhypotesen trots dess korrekthet kallas signifikansnivå. 

Signifikansnivån representerar risken för fel i det statistiska test som genomförts. I denna studie 

har tre signifikansnivåer använts: 1%, 5% och 10% (Brooks, 2008). 

 

3.3.4 Förklaringsgrad  

Förklaringsgrad (R2) definieras som det linjära sambandet mellan variablerna samt hur starkt 

detta samband är (Brooks, 2008). Det är en procentuell summa, som ligger mellan 0 och 100, 

och är korrelationen mellan den beroende variabelns värden samt de oberoende variablernas 

värden (Brooks, 2008). Om värdet på R2  är högt antas modellen som använts för analys lämpa 

sig för datan medan modellen inte passar om värdet är närmare noll (Brooks, 2008). Studien 

har använts sig av en justerad förklaringsgrad för att ta hänsyn till antalet variabler som används 

vid genomförandet av regressionen.  

 

3.4 Hantering av den beroende variabeln 
Studien tar utgångspunkt ur Claesson (1987) samt Forsgårdh och Hertzen (1975) studier som 

klassificerar effektiviteten på den svenska, norska och finska marknaden som halvstark. Vid 

hantering av budpremien var det essentiellt att klargöra hur effektiviteten på de studerade 

marknaderna antas vara, då tidpunkten för det marknadspris för aktien som bestämmer 

budpremien är olik beroende vilken nivå av marknadseffektivitet som råder. Vidare baserades 

antagandet om halvstark marknadseffektivitet av att datainsamlingen utgått från publikt 

publicerad information om de olika företagen och då nyheter om insiderhandel regelbundet 

påträffades i respektive land, vilket bekräftade att insiderinformation förekom. Marknader som 

är halvstarka påverkas av rykten och insiderinformation, vilket kräver att man går tillbaka i 

tiden vid aktiens marknadsvärde för att få en rimlig bild av premien. 

För att bedöma hur långt bak i tiden studien skulle mäta aktiens marknadspris, har utgångspunkt 

tagits ur Dionne, La Haye och Bergerès (2015) studie som har använt aktiens pris 42 dagar ex-

ante, vilket även Betton, Eckbo och Thorburn (2009) gör. Det råder dock delade meningar kring 

tidpunkten för beräkning av det opåverkade aktiepriset ex-ante. I en studie av Antoniou, Arbour 
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och Zhao (2008) utgick författarna från aktiepriset en månad före tillkännagivandet. I samband 

med att aktiens pris endast mäts 42 dagar innan tillkännagivandet, finns risken att priset blir 

missvisande. Detta då aktiepriset vid denna tidpunkt inte bara är opåverkat av det kommande 

tillkännagivandet, utan även andra händelser på marknaden som sker därefter som eventuellt 

kan påverka aktiepriset, vilket gör metoden en aning begränsad.  

 

Budpremien beräknades genom att ta förhållandet mellan det betalda priset per aktie vid 

uppköpet och det opåverkade aktiepriset 42 dagar ex-ante tillkännagivandet. Det betalda priset 

per aktie beräknades genom att (1) utgå från antal utestående aktier i målföretaget, (2) hitta 

information om hur stor del av bolaget som köptes upp, (3) beräkna hur många aktier uppköpet 

motsvarade och (4) slutligen beräkna priset per aktie. Nedan följer formeln för beräkning av 

budpremiens storlek: 

 

Budpremie = (Betalat Pris Per Aktie / Aktiepris 42 Ex-ante) -1 

 

3.4.1 Robustness-test av den beroende variabeln  

För att testa kvaliteten av regressionens resultat genomfördes ytterligare en regression med en 

annan välanvänd definition av budpremien. Likt Dionne, La Haye och Bergerès (2015) samt 

Betton, Eckbo och Thorburn (2009) beräknades, vid genomförande av robustness-

testet, budpremien med aktiepriset 60 dagar ex-ante tillkännagivandet.  

 

3.5 Definition och hantering av de förklarande variablerna  
Variablerna (1) målföretagets landstillhörighet, (2) målföretagets storlek, (3) målföretagets 

market to book, (4) målföretagets skuldsättningsgrad, (5) gränsöverskridande förvärv, (6) 

blockholder, (7) betalningssätt, (8) multipla budgivare, (9) hotfullt förvärv, (10) målföretagets 

försäljningstillväxt, (11) målföretagets branschtillhörighet respektive (12) M&A-våg är 

potentiellt förklarande variabler som undersöktes genom en regressionsanalys för att bedöma 

deras påverkan på budpremien.  

 

3.5.1 Målföretagets landstillhörighet.  

Sverige, som indikatorvariabel, har uteslutits ur regressionen till följd av risken för 

multikollinearitet. Endast Finland och Norge är representerade i regressionen. Är målföretaget 

norskt har variabeln värdet 1, annars 0. Är målföretaget finskt antas värdet 1, annars 0.  
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3.5.2 Målföretagets storlek 

Målföretagets storlek har likt Dionne, La Haye och Bergerès (2015) artikel definierats som 

företagets totala tillgångar. Tidpunkten för bestämmandet av denna variabel är ett år innan 

tillkännagivet bud. För att få en normalfördelad variabel genomfördes en logaritmering av 

målföretagens storlek i samband med regressionsanalysen (se bilaga 1a & 1b).  

 

3.5.3 Målföretagets market to book  

Variabeln market to book är en kontinuerlig variabel och definieras som företagets 

marknadsvärde dividerat med det bokförda värdet av det totala kapitalet ett år innan budets 

tillkännagivande.  

 

3.5.4 Målföretagets skuldsättningsgrad 

Variabeln är kontinuerlig och beräknades från tidpunkten ett år innan budets tillkännagivande. 

Målföretagets skuldsättningsgrad beräknades genom att dividera det bokförda värdet av 

skulderna med det bokförda värdet av det egna kapitalet.  

 

3.5.5 Gränsöverskridande förvärv 

Variabeln om gränsöverskridande förvärv har definierats som en indikatorvariabel. Skedde 

transaktioner mellan företag i olika länder tilldelades variabeln värdet 1, medan inhemskt 

förvärv antog värdet 0.  

 

3.5.6 Blockholder 

I linje med Dionne, La Haye och Bergerès (2015) studie definierades variabeln blockholder 

som när det förvärvande företaget ägt mer än 5% i målföretaget innan tillkännagivande av bud. 

Variabeln har klassificerats som en indikatorvariabel och vid ägandet av mer än 5% i 

målföretaget tillgavs variabeln värdet 1.  

 

3.5.7 Betalningssätt 

Denna studie valde endast att se till aktie- och kontant betalning. Ur regressionen har kontant 

betalning uteslutits för att förhindra multikollinearitet och endast betalning med aktier togs i 

beaktning, då denna hade minst observationer. Hade betalningen skett i form av aktier antog 
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variabeln värdet 1 och annars antar variabeln värdet 0. Variabeln betraktas därav som en 

indikatorvariabel.  

 

3.5.8 Multipla budgivare 

Hade fler än ett företag lagt bud på målföretaget i samband med diskussioner om uppköp ansågs 

företaget ha haft multipla budgivare. Även denna variabel har klassats som en indikatorvariabel 

och i händelse av flera budgivare har variabeln tilldelats värdet 1.  

 

3.5.9 Hotfullt förvärv 

Genom datainsamling från Bloomberg har information om företagets förvärvsform tagits fram. 

Ett hotfullt förvärv definierades i denna studie, likt Bloomberg, som när målföretagets styrelse 

nekar ett bud. Hotfullt förvärv betraktas som en indikatorvariabel, där transaktioner som skett 

till följd av ett hotfullt förvärv tar värdet 1.  

 

3.5.10 Målföretagets försäljningstillväxt 

Likt Dionne, La Haye och Bergerès (2015) är målföretagets tidigare försäljningstillväxt en 

kontinuerlig variabel och tolkades som företagets årliga försäljningstillväxt. Variabeln utgår 

från företagets försäljningstillväxt ett år innan budets tillkännagivande.  

 

3.5.11 Målföretagets branschtillhörighet 

Likt Alexandridis, Mavrovitis och Travlos (2011) har företagen, inför regressionsanalysen, 

delats in i sex stycken grupper enligt Famas (1970) studie. Denna studien följer även 

Alexandridis, Mavrovitis och Travlos (2011) i adderande av en sjätte bransch: finansiella 

företag. Företagen har därmed delats in mellan branscherna: finansiella företag, hälsovård, 

högteknologi, konsumenttjänster och varor, tillverkning och övrigt. Målföretagets 

branschtillhörighet är en indikatorvariabel och för den bransch målföretaget är verksam inom 

antar variabeln värdet 1. 

 

3.5.12 M&A-våg 

Denna studie har valt att definiera två stycken M&A-cykler mellan perioderna 2003–2007 och 

2011-pågående. Har förvärvet genomförts under dessa två perioder antar variabeln värdet 0. 

Har förvärvet istället skett mellan 2008–2010 antar variabeln ett värde om 1. Variabeln M&A-

våg klassas därmed som en indikatorvariabel.  
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3.6 Metoddiskussion  

3.6.1 Reliabilitet  
Grunden för forskning är att samma, eller åtminstone liknande, resultat ska kunna uppnås vid 

upprepade mätningar av andra utredare (Bryman & Bell, 2013). Studien ska sålunda vara 

replikerbar och inte innehålla slumpmässiga fel som påverkar resultatet och gör att studien beror 

på tillfälligheter. Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet särskilt viktigt vid studier av 

kvantitativ karaktär. Vidare har denna studie tagit utgångspunkt i tidigare väletablerad 

forskning, vad gäller val och beräkning av variabler, varför valet av variabler anses vara 

motiverat.  
 

Då varje källa i denna studie klassas som sekundärkälla finns risken för att reliabiliteten inte är 

stark (Bryman & Bell, 2013). För att undvika detta har denna studie till större del hämtat 

information från artiklar som är vetenskapliga och publicerade i journaler med en ranking av 

Association of Business Schools, lika med eller högre än 3 (se bilaga 2). De journaler som 

uppvisar en lägre ranking har kritiskt granskats genom att väga källorna mot de högre rankade 

källorna. På så sätt anses valet av sekundärkällor vara motiverat. Vidare har den data som krävts 

för att genomföra studien hämtats från Zephyr och Bloomberg. Användning av två olika 

databaser ökar risken för att datan inte blir fullt jämförbar. Det är svårt att veta hur olika källor 

behandlar data, varför det optimala hade varit att hämta all data från endast en källa. 

Databaserna har dock kompletterat varandra och genom avstämning och kontroll av den 

informationen som hämtats anser författarna att reliabilitetskravet för studien är uppfyllt trots 

användning av enbart sekundärkällor. 

 

3.6.2 Validitet  

Validitet ser till hur metoden som utformats för att undersöka ett visst område ger ett korrekt 

resultat (Bryman & Bell, 2013). Det finns flera olika sätt att mäta validiteten på (Bryman & 

Bell, 2013) och denna studie utgick från begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet betyder att 

hypoteser deduceras från en teori (Bryman & Bell, 2013), vilket stämmer väl överens med 

tillvägagångssättet av denna studie.  

 

Viktigt att påpeka är att en stor del av teorin som tas upp i studien förklarar motiv till förvärv 

och därmed inte fokuserar specifikt på vad som påverkar budpremiens storlek. Anledningen till 
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detta är att forskningen ännu inte har fastställt några allmänt etablerade teorier. De teorier som 

förklarar motiv till förvärv anses likväl relevanta och applicerbara i studien. Dock bör 

diskussionen som förs kring dessa teorier betraktas med försiktighet.  

 

Vidare kan även validitet delas in i yttre samt inre validitet. Den förstnämnda syftar till om 

resultatet av studien kan generaliseras och hur urvalet påverkar resultatet (Bryman & Bell, 

2013). Denna studie anses ha uppfyllt kravet om yttre validitet då de transaktioner som skulle 

kunna adderats till urvalet endast är de där målföretaget inte varit listat på en börs, där tidigare 

ägande i målföretaget överstigit 50% och icke slutförda transaktioner. Då studien redogör för 

en tidsperiod på cirka 14 år, på tre olika marknader, anser författarna populationen tillräckligt 

stor för att resultatet ska vara generaliserbart på den nordiska marknaden.  

 

Inre validitet syftar på kausalitet och om slutsatsen av analysen, med ett orsakssamband mellan 

fler variabler, är beständigt (Bryman & Bell, 2013). Inre validitet undersöker, enligt Bryman 

och Bell (2013), med andra ord om sambandet mellan variablerna har ett verkligt samband eller 

om de endast beror på studien, dess tillvägagångssätt och genomförande. Samtliga av de valda 

variablerna, med undantag från landstillhörighet, har ursprung i tidigare forskning. Den 

beroende variabeln, budpremien, kan däremot vara påverkad av andra och fler variabler än de 

som analyserats. För att säkerställa resultatet av regressionsanalysen genomfördes ett 

robustness-test och därmed anses kravet för inre validitet vara uppfyllt.   

 

3.6.3 Databortfall 

Det ursprungliga datasetet bestod av 317 transaktioner. Med restriktion om att målföretaget 

skulle vara noterat på en börs i Sverige, Norge eller Finland vid förvärvets inträffande, skedde 

ett databortfall på 204 transaktioner, eftersom majoriteten av bolagen i datasetet var privata 

bolag vid förvärvets inträffande. Urvalet uppgick därmed till 113 stycken företag. 
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Figur 1. Boxplot Budpremie 

 

I samband med granskning av den insamlade data skedde ytterligare bortfall. Vid kontroll av 

budpremien, genom en boxplot, uppmärksammades tre stycken extremvärden. Då 

regressionsanalysen riskerade att bli snedvriden när dessa var inkluderade, exkluderades 

uteliggarna. Man kan argumentera för att denna exkludering försämrar resultatets trovärdighet 

då de datapunkter som uteslutits kan innehålla information som är betydelsefull. Med en 

avlägsning av endast tre punkter ansågs dock denna risk vara låg. 

 

Ytterligare två extremvärden bland de oberoende variablerna har identifierats och exkluderats 

ur regressionen. De uteliggare som påträffades var ett företags storlek om 99 240 miljoner euro, 

vilket är 22 000% större än medelvärdet, samt ett företag med en försäljningstillväxt om 1556%, 

vilket är 8 200% större än medelvärdet. 

 

De bortfall som skett anses vara slumpmässiga vilket är av vikt då ett systematiskt bortfall kan 

påverka de oberoende variablerna i regressionen. Det slutgiltiga urvalet utgjordes av 108 

observationer.  
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4 Resultat  

Kapitel fyra presenterar inledningsvis en sammanställning av datans karaktär. Därefter 

bekräftas testerna av den genomförda regressionen för att sedan presentera regressionens 

resultat.  

    

4.1 Förvärv 
Studien består, efter databortfallet, av 108 förvärv mellan 2003 och 2017. Detta urval har skett 

i enlighet med kriterier för urval (se 3.2.1). Förvärven är begränsade till den svenska, norska 

och finska marknaden och fördelningen av förvärven mellan dessa marknader presenteras 

nedan.  

 

 
Figur 2. Antal förvärv innan slutgiltigt urval      Figur 3. Antal förvärv efter slutgiltigt urval 

 
Figur 4. Totala antalet förvärv i Sverige, Norge och Finland 2003–2017 
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Figur 5. Totala antalet förvärv i Sverige, Norge och Finland 2003–2017 efter kriterier för 

urval uppfyllts 

 

Sverige genomförde, i enlighet med studiens kriterier, 43 transaktioner, Norge 47 transaktioner 

och Finland 18 transaktioner.  

 

Under den valda tidsperioden, 2003–2017, kan två M&A-vågor med hög frekvens av förvärv 

urskiljas. Perioden inleds med den sjätte vågen som sträcker sig mellan 2003–2007. Figur 5, 

som endast inkluderar transaktioner som uppfyller studiens krav, visar på låg aktivitet under 

2004 och 2005. Detta beror på det databortfall som skett till följd av att tillräcklig information 

om de oberoende variablerna inte har varit möjlig att hämta för majoriteten av transaktionerna, 

då de inte varit noterade på någon börs. 

 

Den sjätte vågen avslutas till följd av finanskrisen 2008, vilket tydligt kan urskiljas med en 

nedgång av förvärv efter 2008 i figur 4 respektive 5. Det dröjde till 2014 innan det blev tydligt 

att världen återigen var inne i en ny förvärvsvåg. 
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4.2 Kontinuerliga variabler 
 

 
Figur 6. Normalfördelning av budpremie 

 

Histogrammet visar att budpremiens storlek sträcker sig i ett intervall mellan -62.4% och 

169.6%. Medelvärdet av budpremien för samtliga transaktioner uppgår till 34.7% och har en 

standardavvikelse om 38.6%. Medianen uppgår till 32.9%. Med nästan lika stor median som 

medelvärde kan det konstateras att budpremien har en relativt symmetrisk fördelning och enligt 

histogrammet följer kurvan en normalfördelad form. Flest transaktioner uppvisar en budpremie 

mellan -10% - 40%.  

 

 
Tabell 1. Kontinuerliga variabler 

 

Den kontinuerliga och oberoende variabeln storlek, uppvisar stor variation mellan högsta och 

lägsta värde. Det föreligger även en avvikelse mellan medelvärdet och medianen. Detta kan 

förklaras av att datasetet inte innehar restriktioner kring storlek. För att korrigera för variationen 

i denna oberoende variabel har en logaritmering genomförts för att i sin tur uppvisa mer 

normalfördelade värden (se bilaga 1a & 1b). De andra kontinuerliga variablerna uppvisar också 

Fr
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en relativt stor spridning mellan högsta och lägsta värde, men då det inte är stor avvikelse 

mellan deras medelvärde och median har dessa värden inte logaritmerats.    

 

4.3 Indikatorvariabler 
M&A-vågor karaktäriseras av hög aktivitet av förvärv. Tabell 2 stärker denna tes då 78.7% av 

förvärven under skedde under en förvärvsvåg, när endast 66% av tidsperioden inkluderade 

förvärvsvågor: 2003–2007 och 2011–2017. Vidare har majoriteten, 84.3%, av förvärven 

betalats kontant. Endast 17 av 108 transaktioner har betalats med aktier, vilket motsvarar 16% 

av urvalet. Flest förvärv, 31 stycken, har skett inom den högteknologiska sektorn, samtidigt 

som den finansiella sektorn endast har genomfört fyra stycken transaktioner under tidsperioden. 

Variablerna hotfullt förvärv samt multipla budgivare är oberoende indikatorvariabler som 

enbart uppvisar ett fåtal observationer. Emellertid väljer studien att inte exkludera dessa 

variabler, trots den låga frekvensen, då det kan störa regressionen.  

 

 
Tabell 2. Indikatorvariabler 
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4.4 Test av regression 
För att säkerställa att regressionen är av hög kvalitet genomförs test för icke-linjäritet bland 

oberoende variabler, normalfördelade feltermer, multikollinearitet och heteroskedasticitet i 

enlighet med de presenterade kraven i avsnitt 3.3.2 för Ordinary Least Square (Dougherty, 

2011).  

 

4.4.1 Ramsey RESET: Icke-linjäritet 
För att mäta om icke-linjäritet förekommer bland de oberoende variablerna har ett Ramsey 

RESET test genomförts. Nollhypotesen i detta test är att datapunkterna uppvisar ett linjärt 

samband. Testet uppvisar ett p-värde om 0.168 vilket betyder att testet inte är signifikant på 

5%-nivån (se bilaga 3). Denna icke-signifikanta nivå visar att nollhypotesen accepteras och 

således kan det konstateras att datan passar det linjära sambandet. 

   

4.4.2 White: Heteroskedacitet  

Regressionen testas för heteroskedasticitet genom ett Heteroskedastiskt White Test. Testet visar 

att p-värdet överstiger signifikansnivån på 5%, vilket innebär att den använda datan har 

homoskedacitet och att nollhypotesen accepteras (se bilaga 4). Dock ligger p-värdet på 0.086, 

vilket gör testet svagt och signifikant på 10 %-nivån.  

 

Till följd av den svaga homoskedacitet som påvisats vid genomförandet av White Testet 

genomfördes regressionen med Huber-White-Hinckley. Denna funktion korrigerar för 

heteroskedasticitet vilket i sin tur ger ett trovärdigt standardfel i regressionen.  

 

4.4.3 Variance Inflation Factor och Korrelationsanalys: Multikollinearitet   

Vid undersökning om multikollinearitet existerar i regressionen har en korrelationsanalys samt 

en Variance Inflation Factor (VIF) analys genomförts. Vid analys av VIF framkommer att det 

råder multikollinearitet inom gruppen bransch, med ett centrerat VIF om cirka 18 för branschen 

högteknologi (se bilaga 5). Gränsvärdet vid små dataset är ett VIF värde om cirka fem. 

Emellertid, vid analys av korrelationsmatrisen, fanns det inga tecken på multikollinearitet som 

skulle orsaka problem då de oberoende variablerna som är mest korrelerade med varandra antar 

ett värde om -0.48 (se bilaga 6). Enligt Gujarati och Porter (2010) anses en korrelation som 

antar ett värde mellan 0.8 till -0.8 inte utgöra ett problem för regressionen.  
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Då VIF-testet gav utslag för multikollinearitet exkluderas de variabler som uppvisar höga 

värden (> 5) av centrerat VIF. Dessa variabler är konsumenttjänster och varor, finansiell 

service, hälsovård, högteknologi, tillverkning och övrigt. Vidare motiveras exkluderingen av 

samtliga branschvariabler av att en jämförelse ska kunna genomföras mellan de stegvisa 

regressionerna och ursprungs regressionen. Detta är inte möjligt om inte samtliga 

branschvariabler exkluderas i samma steg.  

 

4.4.4 Jarque Bera - Normalfördelade feltermer 

För att testa om residualerna är normalfördelade har ett Jarque Bera-test genomförts. Testet gav 

ett p-värde på 0.00, vilket beror på ett antal uteliggare (se bilaga 7a). Med ett p-värde om 0, 

förkastas nollhypotesen på 0.1%-nivån. Uteliggare identifierades och togs sedan bort för att 

kunna genomföra ytterligare ett Jarque Bera-test. Testet gav ett p-värde på 0.63 (se bilaga 7b), 

vilket innebar att nollhypotesen om normalfördelning kunde accepteras. 

  

4.4.5 Sammanfattning av Ordinary Least Square 

Då ovanstående test i stor utsträckning håller, antas studiens regression med OLS-metoden ge 

ett effektivt resultat i enlighet med Gauss-Markovs teorem (Dougherty, 2011). OLS-metoden 

kan antas skatta data utan några systematiska metodfel (Dougherty, 2011). Regressionen består 

av 19 variabler, inklusive konstanten, vilket bidrar till risk för att regressionen blir komplex och 

svårtolkad. Det är därför viktigt att genomföra en stegvis regression för att få ett mer 

sanningsenligt resultat.  

 

4.5 Stegvisa regressioner 
Regressionen i modell 1 ger en justerad förklaringsgrad på 9.8%, vilket innebär att de 

oberoende variablerna inte kan förklara variationen i budpremien i en större utsträckning. 

Endast variablerna Finland, blockholder samt betalningssätt visar sig vara signifikanta vid 

genomförandet av regressionen. Finland är signifikant på en 5%-nivå, medan blockholder och 

betalningssätt är signifikanta på en 10%-nivå. Detta innebär att Finlands påverkan på 

budpremies storlek kan säkerställas på en högre statistisk nivå.  

 

I samband med det första steget i den stegvisa regressionen uteslöts de variabler med högst p-

värde, satt till ett gränsvärde om 0.5. I detta steg uteslöts variablerna multipla budgivare, market 

to book, Norge och försäljningstillväxt. I modell 2 uppvisas en tydlig förbättring av den 

justerade förklaringsgraden som har ökat från 9.8% till cirka 13.3%. I detta steg försvinner 
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signifikansen för variabeln blockholder. Finland fortsätter att vara signifikant på 5%-nivån, 

dock med ett förbättrat p-värde om 0.027 liksom betalningssätt med ett p-värde om 0.035. 

Hotfullt förvärv visar signifikans på 10%-nivån.  

 

I modell 3 exkluderas ytterligare två variabler med ett gränsvärde större än 0.3, 

gränsöverskridande förvärv och M&A-våg. Signifikansnivån för variabeln Finland förbättras 

ytterligare med ett p-värde om 0.01, medan blockholder återigen är signifikant på 10%-nivån. 

Blockholder har ett p-värde om 0.08 och betalningssätt ett p-värde om 0.02. Även variabeln 

hotfullt förvärv visar sig signifikant på 5 %-nivån. Den justerade förklaringsgraden har 

förbättrats något, från ett värde på 13.3% till 13.7%. 

 

I nästa steg, modell 4, är alla återstående fyra variabler signifikanta på någon av de valda 

signifikansnivåerna. Finland, betalningssätt samt hotfullt förvärv är signifikanta på 5%-nivån, 

medan blockholder är signifikant på 10%. Variablerna Finland, betalningssätt, blockholder och 

hotfullt förvärv har därav samtliga en signifikant påverkan på budpremiens storlek. Den 

justerade förklaringsgraden är förändrad till 13.1%, ett något lägre resultat jämfört med det 

tidigare steget. I detta steg har variablerna skuldsättningsgrad och storlek exkluderats då p-

värdena överstiger gränsvärdet 0.2. I modell 5, där blockholder exkluderas, är Finland, hotfullt 

förvärv och betalningssätt fortfarande signifikanta på 5%-nivån.  
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Tabell 3. Stegvis regression 

 
Se bilaga 8 för en mer detaljerad överblick av den stegvisa regressionen. 
 
4.5.1 Signifikanta variabler  

Den stegvisa regressionen uppvisar ett signifikant samband mellan budpremiens storlek och 

variablerna Finland, blockholder, betalningssätt samt hotfullt förvärv. Korrelationsmatrisen 

visar hur variablerna påverkar budpremiens storlek (se bilaga 6). Mellan variabeln blockholder 

samt budpremiens storlek finns en negativ korrelation om -0.15. Detta betyder att budpremiens 

storlek minskar när det förvärvande bolaget innehar en blockholder position i målföretaget. 

Även variabeln betalningssätt korrelerar negativt med budpremiens storlek.  Korrelationen 

uppgår till -0.21. Finland och hotfullt förvärv är de enda signifikanta variablerna som korrelerar 

positivt med budpremiens storlek. Variablerna har en korrelation till budpremiens storlek som 

uppgår till 0.22. Är målföretaget finskt eller definieras förvärvet som hotfullt kommer 

budpremiens storlek, enligt regressionen och korrelationsmatrisen, att öka.  
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4.6 Robustness-test  
I robustness-testet jämförs ursprungsregressionens resultat med en regression där budpremien 

definierats annorlunda, för att analysera om de båda regressionerna går i linje med varandra. 

Studien testar om resultatet är robust eller om det påverkas av en ändring i budpremiens 

definition. 

 

Figur 7. Boxplot Robustness-test Budpremie 

 

När budpremien definierades med hjälp av aktiepriset 60 dagar före förvärvet uppvisas två 

stycken uteliggare med hjälp av en boxplot. Vidare exkluderas samma extrema värden som 

uppvisades i ursprungsregressionen. Totalt utesluts fyra förvärv och det slutgiltiga urvalet 

består av 109 transaktioner.  

 

4.6.1 Stegvis regression i robustness-test 

Likt ursprungsregressionen är endast tre variabler signifikanta i modell 1. Däremot skiljer sig 

de signifikanta variablerna åt. I robustness-testet är skuldsättningsgrad signifikant på 10%-

nivån, hotfullt förvärv på 5%-nivån samt blockholder på 1%-nivån. Den justerade 

förklaringsgraden är 12.1% (se bilaga 9), vilket är en något högre nivå än den ursprungliga 

regressionens. 

 

I modell 2 har sex stycken variabler uteslutits: multipla budgivare, försäljningstillväxt, storlek, 

Norge, market to book och gränsöverskridande förvärv. Dessa variabler har samtliga ett kritiskt 

värde som överstiger 0.5. Variabeln betalningssätt är i detta steg signifikant på 10%-nivån. 

Blockholder, hotfullt förvärv och skuldsättningsgrad fortsätter vara signifikanta, på sina 

respektive nivåer (se bilaga 9).   
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Vidare i tredje steget, modell 3, exkluderas variabeln M&A-våg då dess kritiska värde 

överstiger 0.3. Finland påvisar i detta skede en signifikans på 10%-nivån, medan de övriga 

återstående variablerna innehar fortsatt en signifikans på samma nivåer som tidigare. När 

gränsvärdet sätts till 0.05, i modell 4, återstår endast tre signifikanta variabler: hotfullt förvärv, 

blockholder och skuldsättningsgrad. De två förstnämnda har en signifikans på 1%-nivån och 

den sistnämnda en signifikans på 5%-nivån (se bilaga 9).  

 

Se bilaga 10 för en detaljerad överblick av den stegvisa regressionen för robustness-testet. 

 

4.6.2 Signifikanta variabler i robustness-test 

Variablerna hotfullt förvärv, skuldsättningsgrad och Finland korrelerar alla positivt med 

budpremien och uppvisar en liknande korrelation till budpremien som ursprungsregressionen. 

Korrelationen mellan budpremiens storlek och hotfullt förvärv uppgår till 0.22, 

skuldsättningsgrad till 0.19 och Finland till 0.15. Betalningssätt och blockholder korrelerar båda 

negativt med budpremiens storlek med korrelationen -0.18 respektive -0.27 (se bilaga 11).  
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5 Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion kring budpremien och den förklaringsgrad som uppkommit 

vid regressionens genomförande. Därefter följer en diskussion om de variabler som har ett 

statistiskt säkerställt samband med budpremiens storlek och sedan de variabler som inte visat 

på något signifikant samband med den beroende variabeln.  

 

5.1 Budpremie 
Likt Dionne, La Haye och Bergerès (2015) har denna studien beräknat den genomsnittliga 

storleken på budpremien till cirka 34%. Denna siffra är lägre än den genomsnittliga storleken 

på budpremien som tidigare studier, exempelvis Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) samt 

Gaughan (2011), har funnit. De urvalskriterier som använts i de olika studierna kan delvis 

förklara varför resultaten skiljer sig åt, exempelvis olika studerade geografiska områden och 

tidsperioder.  

 

Ytterligare en anledning till denna skillnad kan vara den metod man använder för att beräkna 

budpremien som grundar sig i den marknadseffektivitet som antas råda i samband med de olika 

förvärven. När studien beräknar budpremien i robustness-testet, med utgångspunkt 60 dagar 

innan tillkännagivandet, uppgår den genomsnittliga storleken på budpremien till 37.7% (se 

bilaga 12). Därav anses metoden för beräkning av budpremien inte spela en avgörande roll för 

budpremiens storlek. Skillnaden på tre procentenheter kan däremot antas bekräfta att 

informationsasymmetri råder och därav en halvstark marknad, eftersom budpremien är större 

längre bak i tiden från tillkännagivandet.  

 

Díaz, Azofra och Guitérrez (2009) förklarar i sin studie att ett lyckat förvärv bör ha en 

budpremie om maximalt 21%. Med hänsyn till denna studies genomsnittliga budpremie om 

34% kan man reflektera över att förvärven i Sverige, Norge och Finland har en genomsnittlig 

större premie än vad som rekommenderas. Budpremiens genomsnitt håller dock en nivå relativt 

nära 21% jämfört med tidigare studiers medelvärde, vilket skulle kunna indikera att förvärven 

inte har varit lika värdeförstörande.  
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5.2 Förklaringsgrad  
Den justerade förklaringsgraden uppgår till 9.8% i första regressionen, vilket innebär att 

variationen i budpremiens storlek inte förklaras särskilt väl av de oberoende variablerna. Den 

låga förklaringsgraden kan bero på att tolv oberoende variabler ingår i modellen, vilket är ett 

stort antal variabler relativt det urval studien testar. När de oberoende variablerna med högst p-

värde exkluderas ur regressionen ökar den justerade förklaringsgraden till 13.7% som mest, 

vilket stödjer resonemanget ovan om att antalet variabler påverkar den justerade 

förklaringsgraden.  

 

Vidare har ett antal variabler som kan tänkas förklara budpremiens storlek exkluderas från 

denna studie. Dessa hade potentiellt kunnat bidra till en högre förklaringsgrad. Med hänsyn till 

att studien tar sin ansats i målföretagets påverkan på budpremien har ett flertal variabler som 

tar sitt ursprung från det förvärvande bolaget exkluderats, vilka eventuellt hade kunnat bidra 

med förklaring av budpremiens storlek.  

 

5.3 Statistiskt signifikanta oberoende variabler 

5.3.1 Landstillhörighet   
 

H1: Sverige och Finland korrelerar positivt med budpremiens storlek. Norge korrelerar 

negativt med budpremiens storlek.  

 

Studiens resultat ovan visar att Finland har ett signifikant positivt samband med budpremien i 

förhållande till Sverige. Likväl visar studien att Norge inte har ett signifikant samband med 

budpremiens storlek i förhållande till Sverige. Med andra ord påverkar landstillhörigheten 

Finland budpremiens storlek i större utsträckning än landstillhörigheten Sverige. Eftersom 

Norge inte visar signifikans kan inget samband säkerställas.  

 

De tydliga institutionella skillnaderna mellan länderna bör ha en effekt på företagen som verkar 

där. M&A transaktioner och budpremiens storlek påverkas således av den differens som finns 

länderna emellan gällande legala systemen, regleringar rörande företagens aktiviteter samt 

kontrollen över penningpolitik och valuta.  
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Euron kan vara en orsak till skillnaden mellan budpremiernas storlek i Finland och Sverige. 

Man kan resonera kring att Euro medför en minskad risk för företag att göra transaktioner, 

medlemsländerna emellan, på grund av eliminering av växelkursfluktuationer samt kostnader 

för valutaväxling, vilket möjligen driver upp budpremien. Den institutionella miljön förefaller 

därav spela roll för budpremiens storlek. Däremot är det endast 18 av 108 förvärv som 

uppvisade landstillhörigheten Finland, vilket innebär att generaliserbarheten för sambandet inte 

är särskilt högt.   

 

Vid ett resultat utan statistisk säkerställd signifikans bör man vara försiktig med att dra 

slutsatser och diskutera resultatet. I detta fall kan man däremot göra svaga antaganden med 

utgångspunkt ur korrelationen mellan budpremien och variabeln Norge. Förvånansvärt är att 

Norge också korrelerar positivt med budpremiens storlek. Eftersom Norge inte är medlem i 

Europeiska Unionen och har Norska Kronor som valuta, borde Norge i linje med ovan 

resonemang korrelera negativt med budpremien. Emellertid är Norge, likt Sverige och Finland 

en väl reglerad marknad med låg risk, som borde vara attraktiv att investera i. Denna låga risk 

kan därav förklara den ökade premien.  

 

5.3.2 Blockholder 

 

H6: Blockholder korrelerar negativt med budpremiens storlek.  

 

Regressionen visar att det förekommer ett statistiskt signifikant samband mellan tidigare 

ägarskap och en mindre storlek på budpremien. Därav förkastas nollhypotesen och H6 ovan 

accepteras.  

 

Ett flertal anledningar kan föreställas ligga till grund för detta samband. Dionne, La Haye och 

Bergerès (2015) resonerar kring att ett företag som innan förvärvet äger delar av målföretagets 

aktier, därmed också har mer inflytande i målföretaget före förvärvet. Eftersom ett tidigare 

ägande ger mer insyn i målföretaget befinner sig det förvärvande bolaget i en bättre 

förhandlingsposition när budpremiens storlek beräknas. Tidigare ägande innebär därav 

fördelaktiga aktieägarrättigheter som kan resultera i en lägre budpremie. Det linjära samband 

som har observerats är dock inte särskilt starkt då korrelationskoefficienten endast uppgår till  

-0.15.  
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Ett annat resonemang som kan förklara sambandet mellan tidigare ägande och budpremiens 

storlek är avsaknaden av multipla budgivare. När ett företag redan innehar en betydande del av 

målföretagets aktier före förvärvet, minskar sannolikheten att andra företag budar på samma 

målföretag. Budgivning kan enligt tidigare forskning driva upp budpremiens storlek.  

 

Burkhart (1995) och Singh (1998) presenterar båda resonemang som går emot studiens resultat. 

De visar att en blockholder är villig att betala en högre budpremie, vilket beror på att det 

uppköpande företaget tidigare betalat de innehavda aktierna till marknadspris och därför är 

villiga att betala en högre premie för resterande aktier. Detta kan däremot ifrågasättas då det, 

som blockholder, borde vara enklare att beräkna synergieffekter och vidare en budpremie som 

motsvarar dessa på grund av den informationsmängd som innehas.  

 

Att variabeln blockholder visar sig signifikant i denna studie, likt tidigare studier genomförda 

på andra marknader, kan därför tyckas falla relativt naturligt. Att äga 5% i ett bolag inbringar 

nämligen insyn och kontroll oberoende av vilken marknad aktieägaren agerar på. 

 

5.3.3 Betalningssätt  

 

H7: Kontantbetalning har ett positivt samband med budpremiens storlek och aktiebetalning 

har ett negativt samband med budpremiens storlek.  

 

Likt tidigare studier, till exempel Rappaport och Sirower (1999), visar resultatet ett signifikant 

samband mellan valet av betalningssätt och budpremiens storlek. Anledningen till en lägre 

budpremie vid aktiebetalning respektive högre budpremie vid kontant betalning på de studerade 

marknaderna kan grunda sig i de synergier som förväntas uppstå vid ett förvärv. I samband med 

aktiebetalning delas de förväntade synergierna upp mellan det förvärvande bolaget och 

målföretaget. Vid kontant betalning tillfaller alla synergier det förvärvande bolaget. Det faller 

sig därför naturligt att det föreligger ett negativt samband mellan aktiebetalning och 

budpremiens storlek eftersom målföretaget förväntas få ta del av synergierna i framtiden. På 

grund av detta är det logiskt att budpremien vid tidpunkten för förvärv blir lägre vid 

aktiebetalning, i enlighet med denna studies resultat. Det faller sig även naturligt att denna 

studie, likt Slusky och Caves (1991), fann ett positivt samband mellan kontant betalning och 

budpremiens storlek. I linje med ovan resonemang bör det förvärvande bolaget vara mer 

angelägen att betala en högre premie när samtliga synergier tillfaller dem själva.   
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Man skulle även kunna diskutera att risken i samband med förvärv spelar en roll i valet av 

betalningssätt. Är företaget relativt säker på att synergierna kommer att förverkligas bör det 

förvärvande bolaget var villig att betala en högre budpremie. Föreligger det däremot en risk i 

att synergierna inte förverkligas bör bolaget inte vilja betala en lika hög premie. Det enda sättet 

att genomföra ett “rabatterat” förvärv är genom att betala med aktier, där en lägre budpremie 

för målföretaget kompenseras med framtida synergier.  

      

5.3.4 Hotfullt förvärv 

 

H9: Ett hotfullt förvärv har ett positivt samband med budpremien. 

 

Inledningsvis uppvisar regressionen ett signifikant samband mellan hotfullt förvärv och ökad 

storlek på budpremien, med en signifikansnivå om 10%. I takt med att regressionen exkluderar 

variabler förbättras signifikansnivån till 5%. En förklaring till detta kan vara uteslutandet av 

variabeln multipla budgivare. Multipla budgivare kan ha varit korrelerad till variabeln hotfullt 

förvärv, vilket då förvränger signifikansen mellan den beroende variabeln och variabeln hotfullt 

förvärv. Vid exkluderandet av multipla budgivare förbättras regressionen och det blir lättare att 

finna en signifikans mellan budpremien storlek och variabeln hotfullt förvärv. Nollhypotesen 

förkastas till följd och H9 ovan accepteras. Genomgående visas en relativt stark korrelation 

mellan den oberoende- samt beroende variabeln då korrelationskoefficienten uppgår till cirka 

0.35.   

 

Det faller sig inte främmande att hotfullt förvärv påvisar ett signifikant samband med 

budpremiens storlek. Schwert (2000) nämner att hotfulla förvärv många gånger kan grunda sig 

i en taktisk strategi från målföretagets håll. Genom att neka bud från det förvärvande företaget 

uppkommer möjligheten till förhandling om det slutgiltiga priset. Liksom påvisas i denna studie 

leder denna förhandling till ett högre slutgiltigt bud och därmed en högre budpremie.  

 

Ett annat scenario i samband med hotfulla förvärv är att målföretaget nekar budet på grund av 

att de i själva verket inte vill bli uppköpta, snarare än en taktisk strategi. Detta kan bero på att 

ett uppköp exempelvis hotar den nuvarande ledningens existens eller att målföretaget anser att 

det uppköpande företaget inte är lämpligt. För att förvärvet ska genomföras kräver målföretaget 

således en högre kompensation. 
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Vid diskussion om resultatet är det viktigt att ha i åtanke att endast cirka 5% av de förvärv som 

är inkluderade i studien definieras som hotfulla. Den låga frekvensen kan ifrågasätta det funna 

sambandet eftersom generaliserbarheten är låg.  

 

5.4 Oberoende variabler utan statistisk signifikans 
Majoriteten av de studerade variablerna, som i tidigare studier på den amerikanska marknaden 

har uppvisat signifikans, har inte uppvisat ett signifikant samband med budpremiens storlek i 

denna studie. Det kan tänkas bero på att de studerade marknaderna skiljer sig från den 

amerikanska marknaden. I tidigare studier har det rått tvetydighet kring huruvida variablerna 

korrelerar negativt eller positivt med budpremiens storlek, vilket även kan förklara denna 

studies avsaknad av signifikans för många av variablerna.  

 

Ytterligare en förklaring till avsaknaden av signifikans kan vara det relativt stora antal 

oberoende variabler som är inkluderade i studien i relation till antalet observerade transaktioner, 

vilket kan störa regressionen. När en stegvis regression genomförs i syfte att exkludera variabler 

från regressionen påträffades däremot endast en ytterligare variabel som uppvisade signifikans, 

varför ovan resonemang kan diskuteras. Något som föreligger klart är dock att denna studie 

inkluderar färre transaktioner än tidigare studier, vilket kan påverka studiens möjlighet att finna 

signifikanta samband.  

  

5.4.1 Storlek 

 

H2: Målföretagets storlek korrelerar negativt med budpremien. 

 

Studien finner inget signifikant samband mellan målföretagets storlek och budpremiens storlek. 

I tidigare forskning observerades att resultaten kring denna variabel skiftar mellan inget 

samband och ett negativt samband.  

 

Orsaken till det icke signifikanta resultatet kan härstamma från denna studies geografiska 

område. Sverige, Norge och Finland är alla mindre marknader, med än mindre förvärv, än USA 

som större delen av M&A forskningen fokuserar på. Först senare år har förvärv som i storlek 

kan jämföras med amerikanska och globala förvärv, genomförts i Norden. Mylans förvärv av 
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Meda AB är ett exempel på detta. Den tidigare avsaknaden av förvärv i denna omfattning kan 

ha påverkat resultatet och försvårat möjligheten att applicera amerikanska resultat på den 

studerade marknaden.   

 

Variabeln storlek kan betraktas med hänsyn till horisontellt integrationsmotiv, där förvärv sker 

med anledningen att förvärvaren vill öka sin andel på marknaden och därmed vinna 

konkurrenskraft. Man kan anta att ett förvärv av ett större bolag kan innebära att förvärvaren 

vinner en större marknadsandel. I ett sådant fall borde ett större företag vara mer attraktivt 

relativt ett mindre bolag och således medföra en högre budpremie. Detta resonemang går dock 

emot studiens hypotes. 

 

5.4.2 Market to book 

 

H3: En högre market to book korrelerar positivt med budpremien. 

 

Det råder inget enhälligt resultat mellan de tidigare studier som testat för sambandet mellan 

market to book och budpremiens storlek. Mycket av forskningen, exempelvis Comment och 

Schwert (1995), pekar på ett negativt samband. Goergen och Renneboogs (2004) forskning på 

den europeiska marknaden ger dock motsatt resultat och Dionne, La Haye och Bergerès (2015) 

finner inget samband alls.  

 

Då market to book ofta klassas som ett mått för optimism kan den valda tidsperioden i studien 

spela roll för utfallet av regressionen. Mellan 2003–2017 har finanskrisen 2008 påverkat 

marknaden som bidragit till en minskad optimism och lågkonjunktur. Vid en finanskris 

undervärderas företag medan perioder av hög optimism karaktäriseras av övervärderingar. 

Variabeln market to book kan därför ha skiftat kraftigt genom studien varför ett entydigt 

signifikant samband möjligen inte kunnat påträffats.   

 

Emellertid antyder undervärderingsmotiv att det borde finnas ett negativt signifikant samband 

med budpremiens storlek och market to book. Eftersom förvärvande bolag enligt teorin antas 

kunna förbättra resultatet hos ett undervärderat företag, anses målföretaget attraktivt att 

förvärva. Med ett mer attraktivt målföretag följer även en högre budpremie.  
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5.4.3 Skuldsättningsgrad 

 

H4: Målföretagets skuldsättning korrelerar negativt med budpremien. 

 

Likt de andra kontinuerliga variablerna finner studien inte något signifikant samband mellan 

skuldsättningsgraden och budpremiens storlek. Till skillnad från Dionne, La Haye och Bergerès 

(2015) samt Edmister och Walking (1985) som funnit ett negativt samband, går denna studies 

resultat i linje med Kaufmans (1988) resultat. Resultatet om ett obefintligt signifikant samband 

kan anses märkligt då skuldsättningen borde påverka målföretagets attraktivitet. En hög 

skuldsättning innebär hög risk, vilket borde påverka budpremien negativt.  

 

Att studien inte har funnit ett signifikant samband kan bero på andra faktorer som väger upp 

risken som skuldsättningen inbringar i förvärvet. De låga räntorna i Norden kan vara en orsak 

till att skuldsättningsgraden inte betraktas som en stor riskfaktor eftersom lån då anses lättare 

att återbetala.  

 

5.4.4 Gränsöverskridande förvärv 

 

H5: Gränsöverskridande förvärv korrelerar positivt med budpremiens storlek. 

 

Trots att Georgen och Renneboog (2004) samt Rustige och Grote (2011) har påvisat ett 

signifikant samband mellan gränsöverskridande förvärv och budpremiens storlek är variabeln 

inte statistiskt säkerställt i denna studies resultat. Anledningen till att det inte går att säkerställa 

något samband kan bero på urvalet och de gränsöverskridande förvärv som inkluderas. Många 

av de förvärv som har skett i Sverige och Norge är av gränsöverskridande karaktär, men i ett 

flertal av dessa transaktioner är de förvärvande bolagen nordiska. Med hänsyn till att dessa 

länder delar många gemensamma nämnare som eventuellt minskar effekten av 

gränsöverskridande förvärv, kan det vara svårt att urskilja ett signifikant samband.   

 

Resterande gränsöverskridande förvärv, med undantag för ett fåtal transaktioner med företag 

från Japan, Hong Kong och USA, har skett med ett annat europeiskt land. Enligt tidigare 

forskning bör dessa förvärv generera ett signifikant samband med budpremiens storlek med 

hänsyn till att man etablerar sig på nya marknader. Kulturella- och utvecklingsskillnader kan 

vara faktorer som har motverkat etableringssynergierna, vilket vidare kan förklara den 
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obefintliga signifikansen mellan gränsöverskridande förvärv och budpremiens storlek i denna 

studie.  

 

Med utgångspunkt från diversifieringsmotiv som uttrycker att förvärv genomförs till följd av 

riskdiversifiering, borde det kunna antas att budpremiens storlek stiger vid gränsöverskridande 

förvärv. Ett gränsöverskridande förvärv kan ses som ett sätt att diversifiera företaget och minska 

risken, varför den givna hypotesen bör hålla. Dock går det att påstå att risken inte diversifieras 

genom att inta nya marknader eftersom att de idag är så pass integrerade.  

 

5.4.5 Multipla budgivare 

 

H8: Positivt samband mellan multipla budgivare och budpremien.  

 

Med ett urval som endast innefattar tre förvärv med multipla budgivare är det obefintliga 

statistiska sambandet med budpremiens storlek inte förvånande. Hade andelen förvärv med 

multipla budgivare varit större hade eventuellt ett signifikant positivt samband med 

budpremiens storlek upptäckts. Detta eftersom tidigare studier, likt Mansfield (1990) och Porter 

(1980), har funnit ett enhetligt signifikant samband. Även teorin om vinnarens förbannelse 

stödjer detta samband, då teorin förklarar att den som vinner budgivningen vid multipla 

budgivare potentiellt kommer ha betalat mer än vad företag är värt (Flanagan & Shaughnessy, 

2003). Förvärvet kommer därför att medföra en högre budpremie.  

 

5.4.6 Försäljningstillväxt 

 

H10: En minskning i målföretagets försäljningstillväxt korrelerar med en högre budpremie.  

 

Till skillnad från Dionne, La Haye och Bergerès (2015) samt Schwert (2011) har denna studien 

inte kunnat påvisa ett signifikant samband mellan försäljningstillväxt och budpremiens storlek. 

Antagandena som ligger till grund för hypotesen om att en minskning i målföretagets 

försäljningstillväxt korrelerar positivt med budpremiens storlek, baseras i tidigare studie bland 

annat på att det förvärvande bolagets ledning tror sig kunna styra bolaget bättre än den aktuella 

ledningen. Avsaknaden av signifikans i denna studie skulle kunna förklaras av att hybris, på de 
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studerade marknaderna, inte påverkar budpremien i den utsträckning som tidigare forskning 

har påvisat. 

 

Denna studie har ett relativt stort tidsspann som innefattar många olika finansiella perioder, 

vilka skulle kunna påverka resultatet. Finanskrisen och dess efterföljande år är en period som 

påverkade den globala marknaden i form av sämre tillväxt och pessimism. Inkluderandet av 

perioden kan därav ha påverkat resultatet och vidare denna studiens avsaknad av signifikans 

mellan försäljningstillväxt och budpremiens storlek. Man kan istället argumentera för att denna 

period borde ha inbringat en positiv korrelation mellan försäljningstillväxten och budpremiens 

storlek, där en försämrad tillväxt leder till en minskad storlek på budpremien.  

 

Likt ovan, men med hänsyn till tillväxtmotivet, kan man tänka sig att en hög försäljningstillväxt 

hos målföretaget borde anses attraktivt eftersom förvärv enligt motivet sker till följd av att 

uppköparen söker högre tillväxt. I sin tur bör detta innebära att det förvärvande bolaget är villigt 

att betala en högre premie för målföretag som uppvisar hög försäljningstillväxt.  

 

5.4.7 M&A-våg 

 

H12: Målföretagets befinnande i en M&A-våg korrelerar positivt med budpremien. 

 

För indikatorvariabeln M&A-våg påvisas inget signifikant samband i resultatet. Studien utgår 

från att den sjätte M&A-vågen avslutas år 2007. Om man däremot ser till figur 5 syns en 

fördröjning av finanskrisens påverkan på M&A aktiviteten i Sverige, Norge och Finland, vilka 

har flest förvärv under 2008. Detta medför att man inte ser en tydlig förändring i 

förvärvsaktiviteten till följd av finanskrisen förrän 2009. Följaktligen, uppvisade studiens 

resultat svagast M&A aktivitet under 2010. Fördröjningen bidrar till att regressionen testar för 

en snedvriden tidsperiod, vilket kan vara en anledning till varför statistisk signifikans inte 

kunnat säkerställas i denna studie.  

 

Det går även att resonera kring att marknaden, ur ett neoklassiskt synsätt, inte borde påverkas 

av olika tidsperioder på grund av att budpremien beräknas relativt aktiepriset på marknaden. 

Trots att fluktuationer i marknaden bidrar till förändrade aktiepriser och därmed 

företagsvärderingar bör det inte spela någon roll för budpremiens storlek, vilket stämmer 

överens med vårt resultat.  
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5.5 Beteendeteoretisk analys av påverkan på budpremiens storlek 
Alla de variabler som visar en signifikant påverkan på budpremiens storlek är 

indikatorvariabler. Dessa variabler säger inte något om målföretagets utformning, utan 

beskriver snarare transaktionens tekniska karaktär. Då beteendeteorierna påstår att hybris och 

strävan efter att styra företagsimperium kan motivera till ett förvärv, är det märkligt att inga av 

de variabler som beskriver målföretagets faktiska finansiella ställning ger utslag för signifikans. 

Därav kan man argumentera för att storleken på målföretaget bör ha ett signifikant positivt 

samband med budpremiens storlek i enlighet med Empire Building Teorin, som tar sin grund i 

att förvärv genomförs för att skapa stora företagsimperium. Tar man dock hänsyn till den 

avtagande marginalnytta som skulle kunna antas existera i takt med att företag växer sig allt 

större, borde motivationen till att betala högre premier avta. I enlighet med detta resonemang 

kan studiens avsaknad av signifikans förklaras.  

 

Vidare grundar sig Empire Building teorin i att ledningen i många fall får kompensation i 

förhållande till bolagets omsättning. Med utgångspunkt ur detta borde variabeln 

försäljningstillväxt därmed visa sig signifikant med budpremiens storlek, eftersom viljan att 

öka omsättningen kan bidra till högre budpremie. Då denna studie inte heller finner ett 

signifikant samband med denna variabel kan det antas att Empire Building teorin inte tar sig 

samma form i det studerade området.  

 

Om man med utgångspunkt från Hybrishypotesen antar att det förvärvande bolaget förvärvar 

på grund av att de tror sig kunna driva målföretaget bättre än den aktuella ledningen, kan man 

även här anse att de kontinuerliga variablerna: skuldsättningsgrad, market to book, storlek och 

försäljningstillväxt, borde påverka budpremiens storlek signifikant då de spelar en stor roll i 

beslutet. Denna studie uppvisar ingen signifikans mellan dessa variabler och budpremiens 

storlek vilket gör att man kan ifrågasätta om hybris kan antas ligga till grund för förvärv.  

 

Vidare har denna studie funnit en justerad förklaringsgrad som varierar mellan nio och tretton 

procent beroende på vilken stegvis modell som använts. Denna grad är relativt låg och indikerar 

att de oberoende variablerna i modellerna inte förklarar variationen i budpremien särskilt väl. 

Att de irrationella beteenden som förekommer i ledningen har ett stort inflytande på förvärv 

skulle kunna vara en anledning till att en förklaringsmodell inte har lyckats framställas ännu.   
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5.6 Uteslutna variablers påverkan på forskningen 
Denna studie har valt att studera variabler som har uppvisat signifikans i tidigare studier på 

andra marknader. Ett flertal studier har genomförts inom ämnet och följaktligen har ett flertal 

variabler påvisats signifikanta. Med hänsyn till denna studies omfång har därmed ett antal 

variabler exkluderats. Eftersom denna studie avser att ge en ny vinkel på ett redan relativt 

utforskat område, har en del variabler uteslutits i förmån för nya undersökningsvariabler. 

Stickprovet i denna studie är mindre än det i tidigare studier, vilket gör att antalet variabler för 

att få en konkret och tillförlitlig regressionsanalys inte kan vara allt för stort. 

 

Run Up och Public Purchase Offer är två variabler som tidigare studier funnit signifikanta. 

Denna studie har dock valt att utesluta dessa variabler till följd av bristfällig information. 

Tidigare studier har använt databasen SDC Platinum, vilket vid tidpunkt för denna studies 

skrivande inte varit tillgänglig. Komplement till denna databas har heller inte hittats. Med 

hänsyn till att Run Up och Public Purchase Offer har visat sig vara signifikanta på 1% respektive 

5%-nivån i tidigare studier, kan man argumentera för att dess borttagande minskar studiens 

justerade förklaringsgrad och vidare tillförlitligheten i studien.  

 

I takt med att studien testade för regressionens antaganden och genomförbarhet valdes 

gruppvariabeln bransch att exkluderas på grund av dess bidragande multikollinearitet som hade 

stört och snedvridit regressionen. Likt tidigare studier hade denna variabel kunnat påvisa ett 

signifikant samband med budpremiens storlek, vilket hade kunnat bidra med en förbättrad 

justerad förklaringsgrad och därmed inneburit en bättre förklaringsmodell för budpremiens 

variation.  

 

Vidare har studien även exkluderat förvärvsspecifika faktorer som är kopplade till det 

förvärvande bolaget. Återigen finns risk för att regressionen inte ger en hel och sanningsenlig 

bild av vilka variabler som påverkar budpremiens storlek när en exkludering likt denna 

genomförs. Hade dessa variabler varit inkluderade i regressionen hade eventuellt ett tydligare 

resultat kunnat framställas. Emellertid gjordes denna avgränsning till följd av studiens 

omfattning och då fastställande av budpremiens storlek till största del utgår från målföretaget.  
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Trots de exkluderade variablerna anses det framtagna resultatet vara tillräckligt trovärdigt för 

att slutsatser ska kunna dras.  
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6 Slutsats  

De slutsatser som presenteras nedan diskuterar resultaten i ett vidare sammanhang. De 

policyrekommendationer som resultatet gett upphov till presenteras även. Avslutningsvis 

diskuteras studiens brister, vilka leder fram till rekommendationer för framtida forskning inom 

området.   

 

Syftet med denna studie var att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek, 

genom att urskilja faktorer på den svenska, norska och finska marknaden som uppvisar 

signifikans. Då ett signifikant samband har kunnat fastställas mellan ett antal variabler och 

budpremiens storlek anses syftet med studien vara uppfyllt. Vidare ansågs det föreligga 

incitament för denna studie till följd av den starka förvärvsaktivitet som uppmätts i Norden och 

det forskningsgap som anses råda på marknaderna. 

 

Studiens låga förklaringsgrad är en tydlig indikation på budpremiens komplexa karaktär och 

det faktum att budpremiens storlek påverkas av en rad olika faktorer. Avsaknaden av teorier 

och förklaringsmodeller skapar utrymme för beteendevetenskapliga faktorer att påverka 

budpremiens storlek i samband med förvärv. Detta kan vara en anledning till att förvärv i mångt 

blir värdeförstörande för det uppköpande bolagets aktieägare. En förklaringsmodell för 

budpremiens storlek hade inneburit en teoretisk referensram för företag att luta sig mot i 

samband med värdering av potentiella uppköpsobjekt. På så sätt hade den värdeförstörelse som 

föreligger i samband med förvärv kunnat minskas vilket är önskvärt ur ett aktieägarperspektiv.  

 

Denna studie finner ett positivt signifikant samband mellan budpremiens storlek och 

variablerna hotfullt förvärv, kontantbetalning respektive finsk landstillhörighet. Vidare finner 

studien ett negativt signifikant samband för blockholders och betalningssätt, vilket besvarar 

frågeställningen. De resterande variablerna uppvisade inte ett signifikant samband med 

budpremiens storlek, dock anses det lika betydelsefullt att analysera de variabler som inte gav 

signifikans för att förstå budpremiens storlek. 

 

Sett till varje separat signifikant variabel kan rekommendationer och slutsatser dras. Med 

utgångspunkt i att variabeln blockholder uppvisar ett negativt signifikant samband med 

budpremiens storlek, rekommenderas uppköpande bolag att inta en blockholder ställning i 

målföretaget en tid före tillkännagivande av bud, för att erhålla en fördelaktig 
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förhandlingsposition. Med hänsyn till att variabeln hotfullt förvärv har en signifikant positiv 

korrelation med budpremiens storlek dras slutsatsen att ett förvärvande bolag bör se på 

förvärvet med större försiktighet om målföretaget nekar budet, då budpremien kommer att öka. 

Utifrån resultatet rekommenderas även att förvärvande bolag bör kräva en lägre budpremie när 

förvärv betalas med aktier på grund av de delade synergieffekterna.  

 

Vidare uppvisar Finland ett positivt signifikant samband med budpremiens storlek. Med 

utgångspunkt från detta kan man dra slutsatsen att den institutionella miljön påverkar 

budpremiens storlek. Det förvärvande bolaget bör således alltid vara medveten om vilken 

institutionell miljö som råder i det land som målföretaget härstammar från. Då endast ett av 

länderna har uppvisat ett signifikant samband med budpremiens storlek föreligger det skillnader 

mellan länderna. Med anledningen av detta i kombination med att studien har uppvisat en låg 

förklaringsgrad bör istället för universella förklaringsmodeller marknadsspecifika modeller 

framställas.   

 

Inga av studiens kontinuerliga variabler uppvisade signifikans. Utifrån det dras slutsatsen om 

att målföretagets karaktärsdrag, exempelvis skuldsättningsgrad och försäljningstillväxt, inte 

spelar roll för budpremiens storlek. Snarare är det den tekniska karaktären av förvärvet, som 

betalningssätt och om förvärvet klassas som hotfullt, som kan förklara budpremiens storlek. 

Detta innebär att det förvärvande bolaget bör fokusera på transaktionen och dess karaktär för 

att hitta en optimal budpremie och följaktligen minska värdeförstöringen, istället för att 

fokusera allt för mycket på målföretagets inneboende karaktärsdrag.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning  
Studien har inkluderat tre olika marknader i regressionen. De institutionella skillnader som 

föreligger mellan dessa marknader kan eventuellt förklara den låga förklaringsgraden. Ett 

förslag till framtida forskning är därför att genomföra nationella regressioner, vilket potentiellt 

hade kunnat höja förklaringsgraden och därmed bidra till forskningen inom området.  

 

Vidare fann studien ett signifikant samband mellan Finland och budpremiens storlek. Ett 

signifikant samband mellan Sverige respektive Norge kunde inte påvisas. Detta indikerar att 

landstillhörigheten spelar roll för budpremiens storlek, åtminstone i Norden. Vidare forskning 
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av landstillhörighetens påverkan på budpremien på andra marknader rekommenderas således 

för att uppnå en högre förklaringsgrad.  

 

Studien uteslöt variabler som tar utgångspunkt ur det förvärvande bolagets perspektiv. Det 

förvärvande bolagets storlek, skuldsättningsgrad och andra variabler kan eventuellt bidra med 

förklaring till budpremiens storlek. Fortsatt forskning rekommenderas därför ta utgångspunkt 

ur förvärvarens perspektiv för att uppnå en mer fullständig bild av budpremiens storlek. Studien 

rekommenderar även vidare forskning kring sambandet mellan branschtillhörighet och 

budpremiens storlek då denna variabel exkluderades ur studien, men potentiellt kan ha en 

påverkan på den beroende variabeln. 
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Appendix 

Bilaga 1. Storlek 
 
Bilaga 1a. Variabeln storlek utan logaritmering 

 
 
Bilaga 1b. Variabeln storlek med logaritmering  
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Bilaga 2. Association of Business Schools ranking av vetenskapliga 
journaler 
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Bilaga 3. Ramsey Reset test  
   

Equation: UNTITLED   

Specification: BID_PREMIUM C BLOCKHOLDER CONSUMER_GOODS 

        CROSSBORDER FINANCIAL_SERVICES FINLAND HEALTHCARE 

        HIGHTECH HOSTILE_TAKEOVER LEVERAGE LOG_OF_SIZE 

        MANUFACTURING MERGER_WAVE PAY_STOCK SALES_GROWTH 

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
     
 Value df Probability  

t-statistic  1.389689  92  0.1680  

F-statistic  1.931235 (1, 92)  0.1680  

Likelihood ratio  2.243635  1  0.1342  
     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  0.254652  1  0.254652  

Restricted SSR  12.38575  93  0.133180  

Unrestricted SSR  12.13110  92  0.131860  
     

LR test summary:   

 Value    

Restricted LogL -36.30381    

Unrestricted LogL -35.18199    
     
     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: BID_PREMIUM  

Method: Least Squares   

Date: 05/07/18   Time: 14:42   

Sample: 1 108    

Included observations: 108   

Huber-White-Hinkley (HC1) heteroskedasticity consistent standard errors 

        and covariance   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.164961 0.262375 0.628725 0.5311 

BLOCKHOLDER -0.040398 0.114030 -0.354277 0.7239 

CONSUMER_GOODS 0.016788 0.129171 0.129966 0.8969 

CROSSBORDER -0.006181 0.091602 -0.067477 0.9463 

FINANCIAL_SERVICES 0.016490 0.219622 0.075084 0.9403 

FINLAND -0.005016 0.188399 -0.026622 0.9788 

HEALTHCARE 0.036106 0.169393 0.213150 0.8317 

HIGHTECH 0.037409 0.151431 0.247033 0.8054 

HOSTILE_TAKEOVER -0.100467 0.310237 -0.323839 0.7468 

LEVERAGE 0.019982 0.228418 0.087480 0.9305 

LOG_OF_SIZE 0.006960 0.045967 0.151422 0.8800 

MANUFACTURING 0.022830 0.128597 0.177529 0.8595 

MERGER_WAVE -0.058002 0.097745 -0.593402 0.5544 

PAY_STOCK -0.083070 0.138939 -0.597889 0.5514 

SALES_GROWTH -0.002183 0.008823 -0.247440 0.8051 

FITTED^2 1.032504 0.714254 1.445571 0.1517 
     
     

R-squared 0.237866     Mean dependent var 0.347168 

Adjusted R-squared 0.113605     S.D. dependent var 0.385694 

S.E. of regression 0.363125     Akaike info criterion 0.947815 

Sum squared resid 12.13110     Schwarz criterion 1.345167 

Log likelihood -35.18199     Hannan-Quinn criter. 1.108927 

F-statistic 1.914245     Durbin-Watson stat 1.776538 

Prob(F-statistic) 0.031362     Wald F-statistic 2.501541 

Prob(Wald F-statistic) 0.003876    
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Bilaga 4. Heteroskedacitet test: White  
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Bilaga 5. Variance Inflation Factor test  
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Bilaga 6. Korrelationsmatris ursprunglig regression  
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Bilaga 7. Jarque Bera test  
 
Bilaga 7a. Jarque Bera test med uteliggare 

 
 
Bilaga 7b. Jarque Bera test utan uteliggare  
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Bilaga 8. Stegvis regression 
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Bilaga 9. Sammanställning stegvis regression robustness-test 
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Bilaga 10. Stegvis regression robustness-test 
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Bilaga 11. Korrelationsmatris robustness-test 
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Bilaga 12. Jämförelse ursprunglig regression och robustness-test  
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B
ilaga 13: L

ista över svenska, norska och finska noterade förvärv 2003–2017 
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