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Denna avhandling undersöker ifall företags förvärvsstrategi under en treårsperiod 

påverkar deras värdering i slutet av perioden. 

Data för undersökningen består av totalt 46 720 företags-år, varav 23 230 av dessa har 

gjort minst ett förvärv under den fokala treårsperioden. Tidsperioden för 

undersökningen är mellan åren 1994 och 2017. Indelning av företags-åren i 

förvärvsstrategier görs för rullande treårsperioder och är baserat på ett kvantitativt 

fyrfältsramverk med två dimensioner – industriell och geografisk likhet. Fyra 
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Orelaterad-internationell. 
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1 INLEDNING 

Företagsförvärv kan definieras som transaktioner där det förvärvande företaget 

använder kapital i form av till exempel aktier eller kontanter för att köpa ett annat företag 

(Faulkner, Teerikangas och Joseph, 2012). Enskilda förvärv brukar ofta motiveras med 

värdeskapande motiv, såsom synergier och effektivitet (Trautwein, 1990), 

marknadsmakt (Kim och Singal, 1993) eller disciplinering av ineffektiv företagsledning 

(Martin och McConnell, 1991; Agrawal och Walkling, 1994). Dock kan motiven för 

förvärv också vara värdeförstörande för det förvärvande företagets aktieägare: 

ledningens kompensation är ofta dels relaterad till förvärvsaktivitet, inte 

förvärvsprestation (Agrawal och Walkling, 1994; Sanders, 2001; Grinstein och Hribar, 

2004; Harford och Li, 2007). Också ledningens övermod har hypotiserats vara ett 

värdeförstörande motiv för att utföra förvärv (Roll, 1986; Malmendier och Tate, 2004). 

Trots att merparten av den existerande litteraturen (likt motiven presenterade ovan) 

behandlar förvärv som enskilda händelser isolerade från företags övergripande strategi 

är verkligheten ingalunda sådan. Inom företagen ses förvärv snarare som ett verktyg för 

att implementera den utvalda strategin. Vissa strategier kan implementeras med ett 

transformativt megaförvärv medan andra företag litar på en serie av mindre förvärv för 

att uppnå deras strategiska mål.  Till exempel anser amerikanska teknologiföretaget 

Cisco Systems kontinuerliga förvärv som en metod att uppnå deras tillväxtstrategi: 

“Cisco's growth strategy is based on identifying and driving market transitions. 

Corporate Development focuses on acquisitions that help Cisco capture these 

market transitions.“ (Cisco Systems, 2019) 

Inom litteraturen klassificeras förvärv i allmänhet på basis av två dimensioner. Den 

första dimensionen man brukar granska är den industriella likheten mellan 

förvärvsparterna. Är förvärvets huvudsakliga motiv att förstärka marknadspositionen 

inom det förvärvande företagets industri? Dessa förvärv benämns som relaterade förvärv 

medan förvärv som riktar sig till målföretag verksamma utanför det förvärvande 

företagets huvudsakliga industri generellt klassificeras som orelaterade förvärv. Den 

andra dimensionen brukar vara likheten mellan förvärvsparternas marknader. Är 

förvärvsparterna från samma land och har de en gemensam kundgrupp eller medför 

förvärvet det förvärvande företag med nya kunder i en ny geografisk marknad?  

Forskningslitteraturen som undersöker de ovan nämnda aspekternas 

prestationsimplikationer är huvudsakligen gjorda på basen av a posteriori observationer 
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av företags förvärv. Detta argumenteras med att det är a) lättare och b) mer 

ändamålsändligt att undersöka de verkliga genomförda förvärven i stället för 

planerade förvärv. Merparten av den tidigare forskningen är dock fokuserad på enskilda 

förvärv. Kunde man kombinera de två dimensionerna på ett kvantitativt sätt och mäta 

dem på förvärv över en tidsperiod för att klassificera företag in i olika förvärvsstrategier 

och sedan efter granska ifall företag kan gynnas av dessa förvärvsstrategier? Det är precis 

det som denna studie har ämnat åstadkomma. Genom att utveckla en unik kvantitativ 

metod för indelning av företag in i förvärvsstrategier har också en mångfaldig 

sampelstorlek jämfört med de mest relevanta tidigare undersökningar åstadkommits.  

1.1 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka inverkan av långsiktiga förvärvsstrategin på 

företagets värdering. 

1.2 Kontribution 

Akademisk forskning kring företagsförvärv är riklig men till stor del fokuserad på 

egenskaper och prestation av enskilda förvärv som granskas i isolation. Fokus i dessa 

studier ligger till stor del i att undersöka den kortsiktiga aktiekursreaktionen vid 

annonsering av förvärv. I verkligheten sker förvärv sällan i isolation. I stället utgör de en 

del av företagens förvärvsprogram som kan vara ett verktyg för att implementera 

företagens strategi. Därför är det av intresse att undersöka förvärv under en längre 

tidsperiod – som kan innefatta ett eller flera förvärv – för att se hur olika 

förvärvsstrategier presterar. Snarare än att undersöka enskilda förvärv under en väldigt 

kort tidsperiod är det enligt Thanos och Papadakis (2012) specifikt forskning om 

företagens förvärvsmönster som krävs för att bättre kunna förstå de verkliga faktorerna 

som påverkar förvärvs prestation. Då min avhandling undersöker företagens 

förvärvsstrategi under en längre tidsperiod kontribuerar den i synnerhet för att täppa till 

den ovannämnda bristen i förvärvsforskning.  

En annan faktor som gör att denna undersökning kontribuerar till vetenskapen 

uppkommer från sampelstorleken, som möjliggörs av den kvantitativa förvärvsstrategi-

indelningsmetoden som tillämpas i undersökningen. De fåtal existerande studier som 

tangerar förvärvsstrategier har ofta en sampelstorlek på hundratals observationer 

medan min studie använder sig av tiotusentals observationer.  
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1.3 Avgränsningar 

Tidsperioden för den egentliga empiriska undersökningen i denna avhandling sträcker 

sig från 1994 till 2017. I undersökningen studeras amerikanska listade företag. Den 

amerikanska marknaden utväljs på grund av hög datatillgänglighet. Inga avgränsningar 

gällande målföretagens nationalitet eller publika status är gjorda. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen är uppbyggd enligt följande. I kapitel två redogörs för förvärv och 

förvärvsstrategier. I kapitel tre formuleras hypoteserna för undersökningen genom att 

kombinera teorier framlagda i kapitel två. Efter detta presenteras tidigare forskning som 

tangerar ämnet i kapitel fyra. Kapitel fem förser läsaren med en detaljerad beskrivning 

av data som används i undersökningen varefter undersökningens metod presenteras i 

kapitel sex. I kapitel sju visas de empiriska resultaten av undersökningen tillsammans 

med en rad robusthetstest. Resultatdiskussion och analys följer i kapitel åtta. Kapitel nio 

avslutar med en sammanfattning av avhandlingen. 
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2 FÖRVÄRV OCH FÖRVÄRVSSTRATEGIER 

I detta kapitel introducerar jag förvärv och förvärvsstrategier för läsaren. Till en början 

definieras begreppet förvärv, varefter jag redogör för olika sätt att dela in förvärv i olika 

typer. Fokus kommer därefter att skiftas alltmer mot strategiska aspekter av förvärv.  

2.1 Definition av förvärv 

Med begreppet förvärv menas en transaktion där det förvärvande företaget använder 

kapital i form av till exempel aktier eller kontanter för att köpa ett annat företag 

(Faulkner, Teerikangas och Joseph, 2012). Generellt sett brukar det förvärvande 

företaget vara större än målföretaget. Då benämns ofta transaktionen som ett ”förvärv”. 

Det finns också situationer där två företag av ungefär samma storlek kombinerar sina 

verksamheter för att bli ett företag. Dessa transaktioner benämns ofta som ”fusioner”, 

även om det i verkligheten är det ena företaget som tekniskt sett förvärvar det andra 

företagets aktier. (Faulkner, Teerikangas och Joseph, 2012). Därför kommer jag i denna 

avhandling att definiera förvärv som transaktioner där ett företag som inte ägt 

majoriteten av målföretagets aktier innan transaktionen, förvärvar över hälften av 

målföretagets aktier. Jag kommer således inte att ta ställning till ifall 

transaktionsparterna använt termen ”fusion” eller ”förvärv”.  

2.2 Olika typer av förvärv 

2.2.1 Generella sätt att klassificera förvärv 

Det finns flera sätt att dela in förvärv i olika kategorier. De flesta av dem står inte i 

huvudfokus för min avhandling; förvärv kan till exempel klassificeras på basis av 

betalningssättet, som kan vara antingen i form av kontanter, aktier, eller en kombination 

av dessa (Hitt et al, 2012).  Förvärven kan också delas in i vänliga och fientliga 

företagsköp, beroende på målföretagets attityd till förvärvet (Hillier, Grinblatt och 

Titman, 2011).  

Ett annat sätt är att kategorisera förvärv som strategiska eller finansiella förvärv, enligt 

Hillier, Grinblatt och Titman (2011). I strategiska förvärv är målföretaget ofta verksamt 

inom samma industri som det förvärvande företaget. Motivet för strategiska förvärv är 

att det resulterande kombinerade företaget är värt mer än vad det förvärvande företaget 

och målföretaget är som separata entiteter. Det högre värdet förväntas uppstå från 

operativa synergier. Denna typ av förvärv har ökat kraftigt de senaste årtiondena jämfört 

med finansiella förvärv, vars popularitet har minskat. Finansiella förvärv sker då det 
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förvärvande företaget anser att målföretaget är undervärderat, vilket ofta beror på dålig 

ledning. Utöver strategiska och finansiella motiv kan förvärv också klassificeras som 

konglomerat eller diversifierat ifall målföretaget inte är verksamt inom samma industri 

som det förvärvande företaget och där motivet inte handlar om operativa synergier eller 

disciplinering av ledningen. I konglomeratförvärv eftersöks snarare finansiella synergier 

som uppstår i form av bland annat lägre kapitalkostnad. (Hillier, Grinblatt och Titman, 

2011) 

2.2.2 Klassificering av förvärv på basis av strategiska aspekter 

Det strategiska motivet bakom förvärv är det mest relevanta indelningssättet när det 

gäller denna studie. Dessa strategiska indelningstyper har traditionellt varit baserade på 

två dimensioner; en dimension som beskriver likheten mellan förvärvsparternas 

marknad och kunder medan den andra dimensionen beskriver likheten mellan 

produkter och teknologier. För att gå djupare in i strategin bakom förvärv presenteras 

först en av de tidigaste strategiska typologierna som publicerats av Kitching (1967). 

Kitching delar in förvärv i fyra typer baserade på den strategiska relationen mellan 

målföretaget och det förvärvande företaget. För det första, i horisontala förvärv är 

målföretaget verksamt inom samma industri och det har ungefär samma kunder och 

leverantörer som det förvärvande företaget. För det andra, vertikala förvärv sker då 

målföretaget är verksamt inom samma industri och är en del av flödeskedjan för det 

förvärvande företaget, antingen som leverantör eller som kund. För det tredje, då 

målföretaget har liknande kunder men annan teknologi än det förvärvande företaget, 

eller vice versa, kallas dessa koncentriska förvärv. Slutligen, med konglomeratförvärv 

menar Kitching förvärv där både målföretagets kunder och teknologier skiljer sig från 

det förvärvande företagets. 

Wernerfelt (1984), baserat på Salter och Weinhold (1979), har en resursbaserad 

synvinkel på förvärv. Wernerfelt delar in förvärven i två kategorier baserat på likheten 

mellan förvärvsparterna. Supplementära förvärv är förvärv där målföretagets resurser 

förstärker det förvärvande företagets existerande resurser. Komplementära förvärv å 

sin sida är förvärv där målföretaget förser det förvärvande företaget med nya resurser. 

Enligt Wernerfelt är dessa två resursbaserade strategier separata från sådana som 

baserar sig på slutprodukter och fokuserar på företagens förmåga att kunna gå in i och 

dominera marknader. (Wernerfelt, 1984) 
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USA:s nationella handelsinstitut Federal Trade Commission (FTC) (1981) presenterar i 

likhet med Kitching (1967) en metod för indelning av förvärv baserat på två dimensioner; 

marknad och produktion. Enligt FTC:s klassificering kan alla förvärv delas in i någon av 

följande grupper. Horisontala förvärv är förvärv där förvärvsparterna producerar 

liknande produkter på samma geografiska marknad. Vertikala förvärv sker då 

målföretaget är verksamt inom samma flödeskedja och är antingen en leverantör eller en 

kund åt det förvärvande företaget. Vid produktextension är förvärvsparternas 

produktions- och/eller distributionsfunktioner relaterade men själva produkterna 

konkurrerar inte sinsemellan. Förvärv där förvärvsparterna producerar samma 

produkter men säljer dem i olika geografiska marknader faller in i marknadsextension-

klassen. Slutligen är förvärven konglomerat ifall förvärvsparterna varken delar samma 

produkter eller marknader. (Federal Trade Commission, 1981)  

Figur 1 FTC:s ramverk för strategisk klassificering av förvärv 

 
Figuren är adapterad från Hill et al (2012), som använder Larsson (1990) som källa. 

Hopkins (1987) tar ett långsiktigt perspektiv och identifierar åtta olika 

förvärvsstrategier. Sex av dessa är konsistenta strategier. I strategin icke-diversifierad 

är förvärven främst horisontala och/eller vertikala. I relaterad/icke-diversifierad är 

förvärven både icke-diversifierade och antingen marknads- eller teknologirelaterade. I 

marknads-relaterad är målföretagen främst från liknande marknader eller så har de 

liknande marknadsföringsegenskaper. I teknologi-relaterad har målföretagen liknande 

produktions- eller teknologisärdrag. I mixad-relaterad är förvärven distribuerade jämt 

mellan marknads- och teknologirelaterade. I finansiellt länkad är målföretagen 

orelaterade till det förvärvande företagets dåvarande verksamhet. De två återstående 

strategierna är icke-konsistenta strategier. I sammansatt kan förvärven inte klassificeras 

enligt någon av de ovan beskrivna. I omvändning har företagets fokus skiftat från förvärv 

till avyttringar. Även om detta ramverk är mer komplicerat än de ovan beskrivna 

Horisontal 
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ramverken baserar sig den också huvudsakligen på två primära dimensioner; 

teknologi/produkt och marknad. 

Shelton (1988) fortsätter med att kontribuera till litteraturen kring strategisk 

klassificering av förvärv med att definiera ett ramverk baserat på två dimensioner – 

produkter och marknader. I kontrast till de ovan presenterade ramverken tar Shelton i 

marknadsdimensionen också ställning till typen av kunder, som konsumenter eller som 

professionella, industriella eller statliga kunder. Enligt Shelton är den strategiska 

likheten identisk ifall målföretaget har liknande produkter och liknande kunder som det 

förvärvande företaget och orelaterad ifall förvärvsparterna inte har samma produkter 

eller kunder. Relaterad-komplementär likhet är vertikal likhet, där målföretagets 

verksamhet förser det förvärvande företaget med nya produkter, tillgångar eller expertis 

inom dess existerande marknader. Med relaterad-supplementär likhet å sin sida menas 

horisontal likhet, där målföretaget förser det förvärvande företaget med nya kunder och 

marknader med existerande produkter.  

Figur 2 Shelton (1988) ramverk för indelning av förvärv enligt strategisk likhet 

De ovan beskrivna strategiska förvärvstypologierna är i regel baserade på ett 

lättöverskådligt tvådimensionellt ramverk. Försök har dock också gjorts att skapa en mer 

komplicerad indelning av förvärvsstrategier. Ett av dem är Bower (2001), som 

argumenterar för att det finns fem distinkta strategiska motiv bakom förvärv. Den första 

förvärvsstrategin är att behandla överkapacitet av mogna industrier genom 

konsolidering. I denna strategi är målföretaget ofta en stor konkurrent som köps upp för 

att sedan stänga de minst konkurrenskraftiga produktionsfaciliteterna, säga upp de 

minst effektiva ledarna, och rationalisera administrativa processer inom det nya 

kombinerade företaget. Den andra förvärvsstrategin – geografisk roll-up av 

konkurrenter i fragmenterade industrier – innebär en serie av förvärv inom en industri 

som befinner sig i en tidigare livscykel. Avsikten med denna strategi är att växa till en 
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dominerande aktör inom industrin genom att skapa stordriftsfördelar och att expandera 

geografiskt. Produkt- eller marknadsexpansion är den tredje distinkta förvärvsstrategin 

identifierad av Bower. Avsikten med denna strategi är att diversifiera verksamheten 

antingen med nya produkter eller nya geografiska marknader. Förvärv kan också fungera 

som en ersättning av intern forsknings- och undersökningsverksamhet. Denna strategi 

kan ses främst hos hög- och bioteknologiska företag som ämnar höja sin 

marknadsposition snabbt, men som inte har någon intern förmåga att utveckla en 

specifik ny produkt. Medan de föregående strategierna handlar mer om dynamiken 

mellan företag inom en viss industri går den sista strategin ut på att skapa en ny industri 

genom att konvergera företag i befintliga industrier. Här satsar det förvärvande 

företaget på att kunna identifiera en potentiell framväxande marknad. (Bower, 2001) 

2.3 Förvärvsförmåga 

Vad krävs för att kunna utföra framgångsrika förvärv? Haspeslagh och Jemison (1991) 

delar in de viktigaste förmågorna i tre delar: för det första, förmågan att identifiera 

förvärvsmål; för det andra, förmågan att förhandla kontraktet och priset; slutligen, 

förmågan att hantera integrationen efter förvärvet. Den första förmågan handlar om att 

besluta vilken typ av målföretag det förvärvande företaget är ute efter. Här är det viktigt 

att kunna uppskatta den strategiska och organisationella passformen mellan 

målföretaget och det förvärvande företaget. Vidare angående förmågan att utföra 

framgångsrika enskilda förvärv poängterar Haleblian och Finkelstein (1999) betydelsen 

av att grunda interna förvärvsteam samt att kodifiera deras förvärvsrelaterade 

procedurer och erfarenheter. Gomes et al (2013) sammanfattar majoriteten av 

litteraturen om förvärvsförmågor i förvärvsprocessen. Dessa skribenter delar in 

förmågorna enligt två faser av förvärvsprocessen. Till kritiska framgångsfaktorer före 

förvärvet inkluderas bland andra valet och evalueringen av målföretaget, samt 

avgörandet av målföretagets lämplighet till företagets övergripande strategi. Viktiga 

framgångsfaktorer efter förvärvet är bland andra att ha en integrationsstrategi anpassad 

för varje förvärvs specifika särdrag samt att överlag kunna hantera skillnader i 

företagskulturer och nationella kulturer mellan förvärvsparterna. (Gomes et al, 2013). 

Nu skiftas fokus från enskilda förvärv till förvärvsprogram, som Keil, Laamanen och 

Mäkisalo (2012, s. 153) definierar som ”en följd av förvärv som initieras av ett företag 

med avsikt att nå ett specifikt affärsmål eller en marknadsposition”. Enligt skribenterna 

räcker det inte längre med att ett företag har de tidigare beskrivna förmågorna som 

behövs för framgångsrika enskilda förvärv, utan en rad nya förmågor krävs vid hantering 
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av förvärvsprogram. Förmågan att hantera förvärvsprogram kan delas in i flera 

områden, och även om olika förvärvsstrategier har sina specifika särdrag finns det också 

mer generiska förmågor som krävs överlag vid förvärvsprogram. Dessa generiska 

förmågor har att göra med förmågan att (1) besluta om optimala antalet förvärvsmål och 

den optimala förvärvsrytmen, (2) optimera omfattningen av förvärvsprogrammet i form 

av industriell likhet både mellan det förvärvande företaget och målföretaget och mellan 

alla målföretag i förvärvsprogrammet, (3) välja målföretag med optimal storlek samt 

strategisk, organisationell och kulturell passform och (4) hantera flera samtidiga 

integrationsprocesser. (Keil, Laamanen och Mäkisalo, 2012) 

2.4 Prestation av förvärv enligt industriell och geografisk likhet 

Den empiriska undersökningen i denna avhandling baserar sig på förvärvsstrategier. 

Förvärvsstrategierna i denna avhandling baserar sig på två dimensioner; industriell och 

geografisk likhet. Närmare definition av strategierna ges i kapitel fem. I det följande 

presenteras litteratur om dessa två dimensioners prestations- och 

värderingsimplikationer.  

2.4.1 Relaterade och diversifierade förvärv 

Den industriella likheten mellan enskilda förvärv har fått stor uppmärksamhet inom 

forskningen om förvärv. Industriell likhet kan enligt Hitt, Harrison och Ireland (2001) 

markant minska behovet för ledningen i det förvärvande företaget att spendera tid och 

resurser i att lära känna till verksamheten av målföretaget. Roberts och Berry (1985) 

argumenterar för att kännedom av målföretagets industri är ofta nyckeln till en lyckad 

integration av förvärv. Likväl kan hög industriell likhet tillåta företagsledningen att mer 

effektivt framföra koncepten om kraven för framgång (dominerande logiken) in i 

målföretaget (Prahalad och Bettis, 1986). Konsekvent med dessa teorier tyder merparten 

av tidigare forskning på att relaterade förvärv presterar bättre än jämförbara orelaterade 

förvärv.  

I sin studie kommer Singh och Montgomery (1987) fram till resultat som bekräftar att 

relaterade förvärv presterar bättre än orelaterade förvärv. Morck, Shleifer och Vishny 

(1990) visar att diversifierade förvärv presterar sämre än relaterade förvärv. Som 

förklaring föreslås ledningens värdeförstörande åtgärder, vilka inkluderar att 

kompensera för brist på personlig diversifiering, att säkerställa företagets överlevnad, 

och att utforska nya potentiella industrier som kunde erbjuda arbetstillfällen för en dåligt 

presterande ledare. Ett alternativt argument för diversifierade förvärvs underprestation 
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är att ledningen inte helt enkelt tillräckligt väl känner till den nya industrin. Bruton, 

Oviatt och White (1994) visar att för målföretag som är i finansiellt trångmål presterar 

förvärv där målföretaget också är från samma industri som det förvärvande företaget 

signifikant bättre än ifall målföretaget är verksamt inom en orelaterad industri. Dock 

finner författarna inga signifikanta skillnader mellan relaterade och orelaterade förvärv 

då målföretagen inte är i finansiellt trångmål. Enligt Flinkelstein och Haleblian (2002) 

bidrar den industriella likheten av förvärven med signifikant positiv prestation. Också 

Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) presenterar resultat som stöder tesen om att 

diversifierande förvärv presterar sämre än relaterade förvärv.  

I motsats till ovannämnda studier står dock Agrawal, Jaffe och Mandelker (1992), som 

visade att relaterade förvärv underpresterade diversifierade förvärv på lång sikt. Också 

Matsusaka’s (1993) undersökning på ett sampel under 1960- och 70-talen visade att 

diversifierade förvärv presterar klart bättre än relaterade förvärv.  

2.4.2 Inhemska och gränsöverskridande förvärv 

Det geografiska läget av målföretagen är en alternativ dimension för att beskriva 

omfattningen av förvärvsprogrammet. Gränsöverskridande förvärv kan motiveras bland 

annat med diversifieringsnyttor som uppstår ifall ekonomin hos målföretagets hemland 

inte är perfekt korrelerad med ekonomin i det förvärvande företagets hemland 

(Markides och Ittner, 1994). Dock medför gränsöverskridande förvärv vissa särskilda 

utmaningar, som härstammar från skillnader i ländernas ekonomiska, regulativa och 

kulturella strukturer (Hofstede, 1980; House et al, 2002).  

Vid gränsöverskridande förvärv räcker det inte med ackulturation mellan två 

organisationer, utan vad som krävs är så kallad ”dubbel ackulturation”1, vilket innebär 

integration av både olika nationella kulturer samt företagskulturer (Barkema, Bell och 

Pennings, 1996; Hitt och Pisano, 2004).  Shimitzu et al (2004) konkluderar att företag 

som utför gränsöverskridande förvärv kan ha svårigheter att realisera sina strategiska 

mål på grund av skillnader i nationella kulturer, kundpreferenser, affärspraxis och 

statliga regleringar. Utöver integrationsproblem kan svårigheter uppstå också före själva 

förvärvet; både processen att finna lämpliga målföretag och due diligence arbetet blir 

mer komplex då det handlar om gränsöverskridande förvärv (Kissin och Herrera, 1990; 

Hitt och Pisano, 2004).  

____________________ 
1eng. double acculturation 



 

 

11 

Dock argumenterar Chakrabarti, Gupta-Mukherjee och Jayaraman (2009) för att de 

förvärvande företagen känner till dessa ex-ante-problem, speciellt vid förvärv där 

kulturen hos målföretagets hemland är väldigt olik kulturen hos det förvärvande 

företagets hemland. Därmed satsar de speciellt mycket på due diligence-processen före 

förvärvet, vilket kan leda till bättre prestation och fler köperbjudanden som dras tillbaka.  

Merparten av den empiriska forskningen finner resultat som stöder att 

gränsöverskridande förvärv presterar sämre än inhemska förvärv. Moeller och 

Schlingemanns (2005) resultat visar att amerikanska företag som gjort 

gränsöverskridande förvärv presterar på kort sikt sämre än de företag som gör inhemska 

förvärv. Dos Santos, Errunza och Miller (2008) fann intressanta resultat med tanke på 

denna studie. Deras resultat tyder på att gränsöverskridande förvärv i sig inte medför 

signifikant negativ värdering för de förvärvande företagen. Däremot, då målföretagen i 

gränsöverskridande förvärv kommer från orelaterade industrier sjunker de förvärvande 

företagens värdering med ca 24 % efter förvärvet. Martynova och Renneboog (2006) 

rapporterar att det förvärvande företagets avkastning efter förvärvet är signifikant 

negativt vid gränsöverskridande förvärv och lägre än vid inhemska förvärv. Enligt Aw 

och Chatterjee (2004) är prestationen för sådana brittiska företag som gör inhemska 

förvärv högre än för sådana brittiska företag som gör gränsöverskridande förvärv riktade 

antingen till USA eller kontinentala Europa. Conn et al:s (2005) resultat är i stora drag i 

linje med de ovan presenterade, då de kommer fram med att gränsöverskridande förvärv 

generellt presterar sämre än inhemska förvärv. 

Dock finns ett antal motsatta resultat, såsom Markides och Ittner (1994), där författarna 

jämför gränsöverskridande och inhemska förvärv gjorda av amerikanska företag. Deras 

resultat visar att gränsöverskridande förvärv genererar positivt värde för det förvärvande 

företaget medan inhemska förvärv genererar neutralt eller negativt värde. Också 

Bertrand och Zitouna (2008) visar motsvarande resultat. De studerar franska målföretag 

och kommer fram till att förvärv där det förvärvande företaget kommer utanför EU 

medför högre effektivitetsvinster. Enligt Cakici, Hessel och Tandon (1996) har utländska 

företag som gör förvärv riktade till USA signifikant positiva anormala avkastningar kring 

förvärven. Emellertid hittas inga signifikanta resultat då det är frågan om amerikanska 

företag som gör gränsöverskridande förvärv. 
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2.4.3 Sammanfattning – kombination av de två dimensionerna 

Diskussionen ovan kring prestation och värderingsimplikationer av förvärv är främst 

förd från ett endimensionellt perspektiv. Teorier hypotiserar och ämnar förklara varför 

till exempel ett diversifierat förvärv presterar sämre än ett förvärv som sker innanför en 

industri. Likaså har jag hänvisat till studier vars resultat stöder hypoteser om att 

inhemska förvärv tenderar generera högre värde för det förvärvande företaget än 

gränsöverskridande förvärv. 

Min undersökning baserar sig dock på att kombinera dessa två dimensioner – industriell 

och geografisk likhet – över en längre tidsperiod. Den tekniska processen och noggranna 

definitionen av hur jag kommer att dela in företag i fyra förvärvsstrategier baserat på 

dessa två dimensioner kommer att granskas mer ingående i kapitel 5.2. Däremot 

introducerar jag läsaren redan i detta skede till tankesättet med fyrfältsramverket (se 

Figur 3) som baserar sig på de två dimensionerna och utgör grunden för kommande 

hypotesformuleringen och förvärvsstrategi-indelningen för den egentliga 

undersökningen. I fyrfältsramverket representerar varje fält en förvärvsstrategi. 

Figur 3 Fyrfältsramverket för förvärvsstrategier 

 

Hypotesformuleringen som uppföljer i nästa kapitel grundar sig på att kombinera 

prestations- och värderingsimplikationer av de två enskilda dimensionerna. Överlag 

förväntas det att förvärvsstrategier som bygger på en kombination av de två bra 

presterande särdragen diskuterade i kapitlen 4.2.1 och 4.2.2 – industriellt relaterade och 

nationella förvärv – kommer att generera högre värdering för det förvärvande företaget. 

Det motsatta förväntas för strategier som baserar sig på industriellt orelaterade och 
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gränsöverskridande förvärv. En mer detaljerad motivering om hypoteserna följer i det 

kommande kapitlet. 
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3 HYPOTESFORMULERING 

I detta kapitel formuleras sakhypoteserna som kommer vidare att omformuleras till 

statistiska hypoteser i kapitel sex för att sedan testas i undersökningen i kapitel sju. Den 

första och femte hypotesen grundar sig på idén om utveckling och upprätthållande av 

förvärvsförmåga. Hypoteserna två till fyra bygger på att kombinera teorier och tidigare 

forskningsresultat kring de två dimensionerna – industriell och geografisk likhet.  

Den första frågeställningen som är av intresse handlar om hur definierade 

förvärvsstrategier överlag värderas. Jämförelsen kan vara både i förhållande till 

förvärvande företag med en icke-definierad förvärvsstrategi samt till icke-förvärvande 

företag. Det finns många typer av företag som gör förvärv. Man kan dela in dessa företag 

till företag som inte har en fokuserad förvärvsstrategi och företag som har en fokuserad 

förvärvsstrategi. Finns det ett samband mellan förvärvsstrategi och värdering? Det 

intuitiva problemet med företag som inte har en fokuserad strategi är att de saknar 

möjligheten att utveckla och upprätthålla förvärvsexpertis inom den valda strategin. 

Däremot borde företag som följer en fokuserad förvärvsstrategi ackumulera expertis för 

den typen av förvärv och därmed ha en bättre prestation vilket skulle medföra högre 

värdering, ceteris paribus.  

Hypotes 1: Företag med en definierad förvärvsstrategi värderas högre än företag som 

inte har en definierad förvärvsstrategi 

Majoriteten av tidigare forskning kring enskilda förvärv tyder på att industriellt 

relaterade förvärv presterar bättre än industriellt orelaterade förvärv, främst på grund 

av synergi-fördelar samt ledningens kännedom om målföretaget. Likväl kan det 

förväntas att nationella förvärv presterar bättre än gränsöverskridande förvärv på grund 

av högre kännedom och lättare integration av målföretagen. Ifall vi kombinerar de två 

dimensionerna – industriell och geografisk likhet – kan vi förvänta oss att högre relation 

av båda dimensionerna leder till högre värdering. Alltså kan det förväntas att företag som 

utövar förvärvsstrategier baserade på industriellt relaterade och inhemska förvärv 

värderas högre än företag vars förvärvsstrategier bygger på industriellt orelaterade och 

gränsöverskridande förvärv. Detta kan motiveras med följande exempel; målföretag som 

är verksamma i en orelaterad industri är svårare att känna till och integrera än 

målföretag som är verksamma i en relaterad industri, ceteris paribus. Samma gäller för 

målföretag som är utländska gentemot målföretag som är inhemska. Därför är det logiskt 

att förvänta sig att förvärvsstrategier där målföretagen är främst inhemska och 
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verksamma i en orelaterad industri genererar högre värde än sådana där målföretagen 

är utländska och verksamma i en orelaterad industri. Detta leder oss till hypotes två. 

Hypotes 2: Av företag vars strategi fokuserar sig på orelaterade förvärv värderas 

företag som fokuserar sig på nationella förvärv högre än företag som fokuserar sig på 

gränsöverskridande förvärv 

Ifall vi kvarhåller motiveringen men vänder om dimensionerna från hypotes två kommer 

vi fram till den nästa hypotesen. Denna hypotes testas också i Dos Santos, Errunza och 

Miller (2008), men för enstaka förvärv. 

Hypotes 3: Av företag vars strategi fokuserar sig på gränsöverskridande förvärv 

värderas företag som fokuserar sig på relaterade förvärv högre än företag som 

fokuserar sig på orelaterade förvärv 

Vidare kan vi med samma logik förvänta oss att företag vars förvärvsstrategi är både 

inhemsk och relaterad värderas högre än företag vars förvärv fokuserar sig på utländska 

och orelaterade målföretag. 

Hypotes 4: Företag vars strategi fokuserar sig på inhemska och relaterade förvärv 

värderas högre än företag vars strategi fokuserar sig på utländska och orelaterade 

förvärv. 

Slutligen, och relaterat till den första hypotesen, är det logiskt att förvänta sig att fokus 

av förvärvsstrategin inom en viss fokuserad förvärvsstrategi-grupp har en positiv 

inverkan på värdering.  

Hypotes 5: Inom varje förvärvsstrategi-grupp värderas företag med starkare fokus 

högre än företag med mildare fokus 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras mer genomgående ett urval tidigare forskning om 

förvärvsstrategier. På grund av att den exakta synvinkeln i min avhandling inte 

undersökts tidigare är kapitlet uppbyggt av studier som tangerar olika aspekter av 

förvärvsstrategier. 

4.1 Kusewitt (1985) 

I sin artikel ”An Exploratory Study of Strategic Acquisition Factors Relating to 

Performance” undersöker Kusewitt (1985) vilken inverkan sju strategiska 

förvärvsfaktorer har på långsiktsprestationen av förvärvande företag. Faktorerna 

analyseras både enskilt samt i kombination med varandra. Baserat på resultaten 

presenterar Kusewitt också riktlinjer för framgångsrika förvärvsprogram. 

4.1.1 Data 

Som datakällor använder sig Kusewitt av USA:s nationella handelsinstitut FTC, Moody’s 

Industry Manual, Mergers and Acquisitions och Announcements of Mergers and 

Acquisitions databaserna. Skribentens huvudsampel består av 155 amerikanska företag 

som har gjort minst två förvärv där målföretagets tillgångar överstiger 10 miljoner dollar 

under perioden 1967–1976. Ett delsampel konstrueras som innehåller endast 

förvärvande företag vars aggregerade förvärvade tillgångar överstiger 4,8 % av deras 

tillgångar år 1976. Detta delsampel innehåller 138 företag. Tillsammans gjorde dessa 138 

företag cirka 3 500 förvärv under tidsperioden. Ett vidare delsampel på 128 företag byggs 

upp där förvärv vars pris inte är tillgängliga exkluderas. Detta görs för att kunna utföra 

analys som kräver prisinformation.  

4.1.2 Metod 

Som beroende variabel använder sig skribenten av två prestationsmått; ROA 

(räntabilitet på tillgångar) och aktieavkastning. Kusewitt räknar för varje företag ett 

vägt medeltal för hela periodens ROA genom att addera nettoinkomster för åren 1968–

1977 (ett års tidsfördröjning i relation till förvärvsdata) och dividera summan med 

tillgångar aggregerade över samma period. Aktieavkastning räknas genom att först räkna 

ut varje års aktieavkastning och sedan aggregera dessa över samma period som ROA 

genom att ta ett geometriskt medeltal av de individuella årens avkastningar.  

Sju oberoende variabler används i undersökningen. Relativ storlek räknas med att 

dividera summan av alla målföretags tillgångar under förvärvsperioden med det 
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förvärvande företagets tillgångar i slutet av åren innan förvärven. Förvärvstakt har två 

olika definitioner; (1) genomsnittliga antalet årliga förvärv samt (2) genomsnittliga 

antalet årliga förvärv dividerat med det förvärvande företagets tillgångar år 1976. 

Förvärvstakt av tillgångar är en kombination av storlek och förvärvstakt och räknas 

som förhållandet mellan summan av förvärvade tillgångar under förvärvsperioden 

1967–1976 och det förvärvande företagets tillgångar år 1976. Industriell likhet mäts som 

procent av förvärvade tillgångar med samma tvåsiffriga SIC-kod som det förvärvande 

företaget hade i början av perioden. Timing räknas som förhållandet mellan Standard 

och Poor:s genomsnittliga värde tre månader före förvärvet och Standard and Poor:s 

trendvärde för samma månad. Betalningssätt definieras som procent av förvärvade 

tillgångar som betalats med kontanter gentemot aktier. Målföretagets lönsamhet 

definieras som räntabilitet på tillgångar året innan förvärvet. Pris räknas genom att 

dividera målföretagets nettoinkomst med det betalda priset. 

Författaren testar fyra hypoteser. För det första undersöks ifall var och en av de sju 

strategiska förvärvsfaktorerna har individuellt en inverkan på prestationen. Därefter 

undersöks ifall det finns ett optimalt U-format förhållande mellan relativ storlek, 

förvärvstakt och förvärvstakt av tillgångar och prestation. Den tredje hypotesen som 

testas är ifall kontanter som betalningssätt har högre prestation vid negativt 

marknadsläge samt ifall aktier som betalningssätt har högre prestation vid positivt 

marknadsläge. Den sista hypotesen är att de sju faktorerna förklarar majoriteten av 

prestationen. 

4.1.3 Resultat  

Kusewitt erhåller flertal signifikanta resultat. Vid testet av den första hypotesen är sex av 

de sju faktorerna signifikanta; Relativ storlek (-), Förvärvstakt (-), Industriell likhet (+), 

Timing (-), Betalningssätt kontanter (-) och Målföretagets lönsamhet (+). Hypotes två 

får också delvis stöd av testet för ett optimalt U-format förhållande mellan såväl Relativ 

storlek samt Förvärvstakt av tillgångar och prestation. Detta tyder på att varken för hög 

eller för låg Relativ storlek eller Förvärvstakt av tillgångar är önskade. Hypotes tre 

angående Betalningsmetodens och Timingens samverkan når inga signifikanta resultat. 

Slutligen testas hypotes fyra genom att man stegvis adderar var och en av de sex 

signifikanta variablerna från det första testet till en regression. Resultaten tyder på att 

multivariat-regressionen förklarar ca 24–27 % av variationen i prestationen. 
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Baserat på resultaten utvecklar Kusewitt riktlinjer för förvärvsprogram. Guidens sju 

punkter ordnat enligt inverkan på prestation kan sammanfattas enligt följande: 

(1) Förvärvstakten ska vara tillräckligt hög för att man ska kunna utveckla och 

upprätthålla kunskap, men inte så hög att individuella förvärv inte kan ges 

tillräckligt med uppmärksamhet 

(2) Förvärv bör utföras vid perioder där marknaden är låg 

(3) Ceteris paribus aktier borde föredras över kontanter som betalningsmetod 

(4) Förvärvsmålen ska helst ha hög lönsamhet och tillväxtpotential 

(5) Förvärv bör utföras inom relaterade industrier för att uppnå synergier 

(6) Extremt små och extremt stora förvärv bör undvikas. Ca 5 % relativ storlek är det 

optimala. 

(7) Betalning av överpris bör undvikas 

4.2 Hopkins (1987)  

I likhet med Kusewitt (1985) undersöker Hopkins (1987) i sin artikel ”Long-Term 

Acquisition Strategies in the U.S. Economy” förvärv under en längre tidsperiod. I 

artikeln står två frågeställningar i fokus. För det första ämnar Hopkins studera ifall 

företag utövar konsistenta långsiktiga förvärvsstrategier. För det andra undersöks 

särdragen av dessa konsistenta långsiktiga förvärvsstrategier samt ifall de medför högre 

prestation. 

4.2.1 Data 

Undersökningen riktas på den amerikanska marknaden. Samplet består av Fortune 

1000-företag som gjort minst två förvärv vars värde överstiger 10 miljoner dollar samt 

har oavbruten tillgänglighet av finansiella data under tidsperioden 1965–1979. 

Sammanlagt 103 företag uppfyller dessa kriterier och utgör därmed samplet för 

undersökningen.  

4.2.2  Metod 

Som huvudsakliga beroende variabler har skribenten valt de redovisningsbaserade 

måtten räntabilitet på totala tillgångar (ROA) och räntabilitet på eget kapital (ROE), 
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vilka han anser vara mer objektiva än den subjektiva bedömningen av till exempel 

företagsledningen eller aktiemarknaden. Utöver räntabilitetsmåtten använder Hopkins 

också omsättningstillväxt som en beroende variabel. Detta motiveras med att den 

optimala strategin för att maximera lönsamhet inte nödvändigtvis är densamma för att 

maximera tillväxt.  

De beroende variablerna som beskrivs ovan mäts som genomsnittliga värden för 

perioden 1974–1980. Genomsnittliga värden för slutdelen av sampelperioden valdes för 

att minska slumpmässiga fluktuationer samt för att genomsnittliga värden ansågs 

reflektera stabila prestationsskillnader mellan förvärvsstrategierna.  

Som oberoende variabler använder sig Hopkins av klassificering av förvärvsstrategier. 

Dessa förvärvsstrategier är definierade redan i kapitel 2.2.1 där klassificering av förvärv 

och förvärvsstrategier diskuterats. De sex konsistenta (företaget följer en specifik strategi 

under hela sampelperioden) förvärvsstrategierna i undersökningen är icke-

diversifierad, relaterad/icke-diversifierad marknads-relaterad, teknologi-relaterad, 

mixad-relaterad och finansiellt länkad. De två icke-konsistenta (företaget har skiftat 

strategi eller annars varit icke-konsistent i de utförda strategierna) förvärvsstrategierna 

är sammansatt och omvändning. Nämnvärt är att indelningen är omöjlig att göra med 

en specifik objektiv metod, utan subjektiv tolkning har krävts.  

4.2.3 Resultat 

Den första hypotesen angår ifall företag utövar konsistenta långsiktiga 

förvärvsstrategier. Inget formellt statistiskt test för att besvara denna hypotes utförs. I 

stället presenterar skribenten en tabell över indelningen av företag i förvärvsstrategier. 

Största delen av företagen blev indelade i konsistenta strategier. Marknads-relaterad 

(20 / 103) och teknologi-relaterad (32 / 103) var de två mest populära strategierna. 

Hopkins benämner dessa två strategier som strategiskt ihop passande. Företagets 

industri påvisades ha en stor koppling med den utövade förvärvsstrategin; olje-

industrin, stålindustrin och pappersindustrin dominerades av icke-diversifierad, 

matindustrin av marknads-relaterad samt flygindustrin av teknologi-relaterad.  

Den andra hypotesen är att konsistenta förvärvsstrategier presterar bättre än icke-

konsistenta förvärvsstrategier. Inga signifikanta skillnader hittades mellan dessa 

strategiers ROA, ROE eller omsättningstillväxt. Hopkins delade också in de konsistenta 

förvärvsstrategierna i två grupper. Strategiskt ihop passande strategier (marknads-

relaterad och teknologi-relaterad) samt mindre fokuserade strategier (icke-
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diversifierad, relaterad/icke-diversifierad, mixad-relaterad och finansiellt länkad). 

Här påvisar resultaten att strategiskt ihop passande strategierna presterar signifikant 

bättre i de båda lönsamhetsmåtten. 

4.3 Laamanen och Keil (2008) 

Laamanen och Keil (2008) strävar mot att kontribuera till den existerande 

förvärvslitteraturen med att svara på frågor relaterade till hur förvärvsmönster av högt 

aktiva förvärvare inverkar på köpande företagens prestanda på en längre sikt. I 

skribenternas artikel ”Performance of Serial Acquirers: Toward an Acquisition 

Program Perspective” står två huvudsakliga frågor i fokus. För det första undersöks till 

vilken grad förvärvsfrekvensen av högt aktiva förvärvare inverkar på prestandan. För det 

andra studerar skribenterna huruvida företagsspecifika särdrag (tidigare 

förvärvserfarenhet, förvärvarens storlek, omfattningen av förvärvsprogrammet) 

påverkar relationen mellan förvärvsfrekvensen och prestandan.  

4.3.1 Data 

Samplet består av 611 amerikanska publika företag och deras 5 518 offentliggjorda 

förvärv under tidsperioden 1990–1999. För att ingå i samplet måste företaget ha gjort 

minst fyra förvärv under tioårsperioden och vara verksamt inom en av de sju följande 

industrisektorerna; läkemedel och bioteknologi, dator- och kontorsutrustning, 

mjukvara, kommunikationsutrustning, mätnings- och medicinsk utrustning, 

telekommunikation, eller hälsovård. Förvärvsdata är hämtade från databasen Thomson 

Securities Data Corporation Platinum och innehåller transaktioner med såväl publika 

som privata målföretag. Data för förvärvande företagen extraheras från Standard & 

Poor’s Compustat databas samt från företagens årsrapporter. Data för 

marknadsvärderingar erhålls från databasen Center of Research in Securities Pricing 

(CRSP). 

4.3.2 Metod 

Som beroende variabel använder sig Laamanen och Keil av dividend- och 

indexkorrigerade förändringen i marknadsvärdet under en tidsperiod på tre år. Fem 

huvudsakliga förklarande variabler används i undersökningen. Förvärvstakten 

definieras som det genomsnittliga antalet utförda förvärv under fokalåret och två 

föregående år. Variation av förvärvstakten determineras som standardavvikelsen av det 

årliga antalet förvärv under fokalåret och två föregående år. Antalet utförda förvärv före 

skribenternas observationsfönster används för att mäta Förvärvserfarenhet. 
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Förvärvande företagets storlek definieras som den naturliga logaritmen av totala 

tillgångar i början av observationsfönstret. Slutligen mäts Omfattningen av 

förvärvsprogrammet med att granska hur stor förändring som sker i företagets portfölj 

av tvåsiffriga SIC-koder under observationsperioden. Utöver dessa används också ett 

antal variabler för att kontrollera för likheten mellan förvärvande- och målföretaget, 

likheten mellan målföretagen i förvärvsprogrammet, användning av externa rådgivare, 

betalningsmetoden, proportionerna av internationella och fientliga förvärv, 

proportionen av privata målföretag, samt det förvärvande företagets kapitalstruktur. 

Modellerna estimeras med fasteffektsregressioner.  

4.3.3 Resultat 

Laamanen och Keil rapporterar sammanlagt nio modeller och erhåller flertal 

signifikanta resultat. Stämmande med deras hypoteser finner skribenterna att både 

förvärvstakten och variationen i förvärvstakten har en negativ inverkan på prestandan. 

Vidare visas att förvärvare med högre förvärvserfarenhet kan tåla mer variation i 

förvärvstakten. Ytterligare bekräftas hypotesen om att större förvärvare klarar bättre av 

en hög förvärvstakt samt hög variation i denna. Dock tyder resultaten också på att 

storleken av förvärvare har en signifikant negativ relation med prestandan. Slutligen 

rapporteras att omfattningen av förvärvsprogrammet har en positiv relation med 

prestandan då den granskas enskilt. Däremot finner skribenterna ett negativt samband 

då variabeln granskas i samband med förvärvstakten.  

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Angående de tre tidigare undersökningarna som presenteras ovan kan det konstateras 

att sampelstorlekarna inte är värst stora. Hopkins (1987) använder sig endast av 103 

totala observationer. Laamanen och Keil (2008) har ett nämnvärt större sampel, men på 

grund av deras begränsning av industrier till endast sju olika sektorer så blir också deras 

sampel relativt litet jämfört med min undersökning.  

Som förklarande variabler har två av de tre tidigare undersökningarna använt sig av 

enstaka (eller kombinerade) variabler som ämnar mäta olika aspekter av företags 

förvärvsstrategier. Dessa variabler beskriver till exempel förvärvstakt och industriell 

likhet av förvärvsmålen. Hopkins (1987) skiljer sig från de två andra undersökningarna 

genom att konstruera distinkta förvärvsstrategier i vilka skribenten delar in alla 
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sampelföretagen. Som beroende variabler används aktieavkastning i två studier, ROA i 

två studier, samt ROE och omsättningstillväxt i en studie.  

Det är svårt att ge en enhällig generalisation av de erhållna resultaten. Medan Kusewitt 

(1985) finner att industriell likhet har en positiv inverkan på prestation tyder Laamanen 

och Keil:s (2008) resultat att en högre diversifiering skulle ha en positiv inverkan på 

prestation. Dock visar Laamanen och Keil också att graden av diversifiering tillsammans 

med förvärvstakten har en negativ inverkan på prestation, vilket tyder på att det ju mer 

förvärv utförs, desto sämre presterar orelaterade förvärv. Det viktigaste resultatet i 

Hopkins (1987) studie är att de så kallade strategiskt ihop passande strategierna 

presterar bättre än icke-fokuserade strategier.  

Tidigare forskningen sammanfattas i Tabell 1.
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Tabell 1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Studie Period 
Beroende 
variabel Oberoende variabler och resultat Kommentarer 

Kusewitt 

(1985) 

 1967–1977 

(en undersöknings-

period) 

Aktieavkastning & 

ROA 

Relativ storlek (-) 

Förvärvstakt (-) 

Förvärvstakt av tillgångar  

Industriell likhet (+) 

Timing (-) 

Betalningssätt kontanter (-) 

Målföretagets lönsamhet (+) 

Pris (i.s.) 

En signifikant kroklinjig relation 

mellan relativ storlek samt 

förvärvstakt av tillgångar och 

prestation hittas.  

 

Företag vars förvärv är mer 

industriellt lika presterar bättre.  

Hopkins 

(1987) 

1965–1979 

(en undersöknings-

period) 

ROA, ROE, 

omsättnings-

tillväxt 

Konsistenta strategier (i.s.) 

Icke-konsistenta strategier (i.s.) 

Strategiskt ihop passande strategier (+) 

Icke-fokuserade strategier (-) 

Majoriteten av förvärvande 

företagen utövar en konsistent 

förvärvsstrategi. 

Laamanen och 

Keil (2008) 

 1990–1999 

(rullande 

treårsperioder) 

Aktieavkastning 

Förvärvstakt (-) 

Variation i förvävstakt (-) 

Förvärvserfarenhet (-) 

Förvärvserfarenhet * variation i förvärvstakt (+) 

Storlek (-) 

Storlek * förvärvstakt (+) 

Storlek * variation i förvärvstakt (+) 

Omfattning av förvärvsprogrammet (+) 

Omf. förvärvsprogram * förvärvstakt (-) 

Omf. förvärvsprogram * variation i förvärvstakt (-) 

Komplexa förhållanden mellan 

variabler påvisas. Bredare 

industriell omfattning av 

förvärven kräver lägre 

förvärvstakt och variation i 

denna. 

         i.s. = icke-signifikant
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5 DATA 

I detta kapitel presenteras data som används i undersökningen. Först redogörs grundligt 

för processen av insamling av data samt hur originella data har använts för att uppbygga 

förvärvsstrategidata. I slutet av kapitlet presenteras deskriptiv statistik på de erhållna 

data. 

5.1 Processen för insamling av data 

I denna avhandling används tre olika typer av data, var och en med sin egen källa. 

Förvärvsdata hämtas från Thomson Reuters Securities Data Company (SDC) Platinum, 

som är i vidsträckt användning inom förvärvsforskning (till exempel Golubov, Yawson 

och Zhang, 2015; Laamanen och Keil, 2008; Moeller, Schlingemann och Schultz, 2005). 

Bokföringsdata för sampelföretagen erhålls från Standard & Poor’s Compustat, och 

aktiekursdata från Center for Research in Security Prices (CRSP). Då initiala 

datamängden var väldigt stor har alla data kombinerats i mjukvaran R. 

Processen började med att ladda ner alla företag från börserna Amex, Nasdaq och NYSE 

från Compustats kvartalmässiga databas för tidsperioden 1990–2018. Kvartalmässiga 

data transformeras till årliga data2 enligt följande process: 

(1) För att få tolv månaders resultaträkningsposter för varje företags-års sista 

kalenderårliga kvartal kollas först för varje kvartal ifall ifrågavarande kvartal 

har tre konsekutiva föregående kvartal tillgängliga för samma företags 

samma kalenderår. Ifall ja, adderas omsättning (revtq) och nettoinkomst 

(niq) för dessa fyra kalenderårskvartal. 

(2) Compustats kvartalmässiga post för investeringar i anläggningstillgångar 

(capxy) representerar den aggregerade mängden från början av fiskala året 

till slutet av det ifrågavarande fiskala kvartalet. För att få posten för de alla 

kalenderårliga kvartalen för varje företags-år går jag tillväga enligt följande. 

Först kollar jag ifall ifrågavarande fiskala kvartal har ett föregående fiskalt 

kvartal för samma företag under samma fiskala år. Ifall ja, subtraheras det 

föregående fiskala kvartalets capxy från det ifrågavarande fiskala kvartalets  

____________________ 
2Detta görs för att få årliga observationer som ligger så nära kalenderårets slut som möjligt också för sådana 
företag vars fiskala år tar slut tidigt under kalenderåret. Detta är av behov för att i senare skede kunna para 
ihop bokföringsdata i slutet av år t-1 med aktieprisdata i slutet av mars år t vid uppbyggandet av Tobins Q 
variabeln. 
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capxy, vilket leder till kvartalmässiga investeringar i anläggningstillgångar. 

Ifall det ifrågavarande fiskala kvartalet inte har ett föregående fiskalt kvartal 

för samma företag under samma fiskala år är capxy som sådan den 

kvartalmässiga siffran. Efter att ha erhållit de kvartalmässiga figurerna 

adderas dessa ihop för fyra kalenderårskvartal, med samma metod som för 

resultaträkningsposterna.  

(3) Balansräkningsposterna beskriver situationen vid rapporteringstidpunkten, 

och det finns därmed inget behov av att transformera dessa poster till årliga 

poster. I stället används informationen för det sista kalenderårliga kvartalet 

att representera den årliga informationen för alla balansräkningsposter. 

(4) Slutligen filtreras bort alla kvartal som inte slutar i någon av månaderna 

oktober, november eller december. Detta görs så att varje företag 

representeras av kvartalet som slutar närmast, men inte efter, december. I 

detta skede kontrollerades också att alla företags-år som kvarstår har fyra 

konsekutiva kvartal tillgängliga. 

Efter att bokföringsdata är transformerade till årliga observationer behövs 

marknadsvärderingsdata för att eventuellt kunna räkna ut årliga Tobins Q värden för 

respektive företag. Månatliga aktiepris och antal aktier erhålls från CRSP för 

tidsperioden 1990–2018. Jag filtrerar bort observationer så att endast sista 

observationen för respektive års mars-månader kvarstår. Efter detta paras datafilerna 

ihop, så att observationerna för aktiepris och antal aktier den sista mars år t 

korresponderar tidsmässigt med bokföringsdata år t-1. Ihop parandet är kontrollerat för 

duplikatobservationer samt företags eventuella namnbyten. Den kombinerade datafilen 

har initialt observationer för 134 729 företags-år. Vidare filtreringar görs enligt följande. 

Finansiella företag, nödvändigheter3 och publik administration exkluderas då företag i 

dessa branscher ofta har specifika bokförings- och regulativa krav vilka gör dem svåra 

att jämföra med andra företag (till exempel Fuller, Netter och Stegemoller, 2002; Healy, 

Palepu och Rubak, 1992; Lipson & Mortal, 2007). Vidare exkluderas företag vars 

huvudkontor inte är i USA samt företags-år med negativ omsättning eller Tobins Q. 

Företags-år som inte har två konsekutiva föregående år tillgängliga exkluderas. Vidare 

exkluderas alla observationer från åren 1992 och 1993, då dessa inte har komplett tre års 

förvärvsdata tillgängliga. 

____________________ 
3eng. Utilities 
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Slutligen exkluderas observationer där investeringar i anläggningstillgångar, ROA, eller 

skuldsättningsgrad fattas. Dessa åtgärder resulterar i ett slutligt obalanserat 

panelsampel på 46 720 företags-år med 5 085 unika företag. Tabell 2 sammanfattar 

filtreringsprocessen. 

Tabell 2 Filtrering av samplet 

Kriterium 
Bortfallna 

observationer 
Kvarstående 

observationer 

Initialt sampel   134 729 

      

(Finansiella företag, SIC 6000 – 6999) -42 271 92 458 

(Nödvändigheter, SIC 4000 – 4999) -11 218 81 240 

(Publik administration, SIC 9000 – 9999) -321 80 919 

(Huvudkontor inte i USA) -8 427 72 492 

(Negativ Tobins Q) -6 269 66 223 

(Inte tre konsekutiva år tillgängliga) -14 684 51 539 

(1992 och 1993) -3 536 48 003 

(Investeringar i anläggningstillgångar fattas) -747 47 256 

(ROA fattas) -16 47 240 

(Skuldsättningsgrad fattas) -520 46 720 

      

Slutligt sampel   46 720 

 

Förvärvsdata hämtas från SDC Platinum för tidsperioden 1992–2018. Tidsperioden 

börjar år 1992, vilket är tidpunkten då SDC började med att registrera alla förvärv 

oberoende av förvärvens storlek (Netter, Stegemoller och Wintoki, 2011). Alla 

transaktioner som uppfyller följande kriterier tas med i undersökningen: 

(1) Förvärvande företaget skall vara ett publikt företag i USA 

(2) Förvärvet skall vara genomfört 

(3) Förvärvet skall vara av typen fusion, förvärv, förvärv av aktiemajoritet, förvärv av 

tillgångar, förvärv av vissa tillgångar, förvärv av kvarstående aktier eller 

utbyteserbjudanden. Denna breda definition används för att SDC Platinums 

definition av förvärv ofta är vag och därmed skulle en stor mängd förvärv utebli 

ifall till exempel endast typen ”förvärv” använts. (Aktas, de Bodt och Roll, 2013) 

(4) Det förvärvande företaget får äga högst 49,99 % av målföretagets aktier och det 

måste förvärva minst 50 % procent av aktierna. Detta görs för att säkerställa att 
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en signifikant ägandeöverförsel sker vid förvärvet. (Aktas, de Bodt och Roll, 

2013). 

Eftersom Tobins Q värdet för år t räknas ut den sista mars kalenderår t+1 konfigureras 

också förvärven enligt samma tidslinje. Förvärven för månaderna april kalenderår t till 

mars kalenderår t+1 tillhör år t. Förvärvssamplet innehåller allt som allt 29 093 förvärv 

utförda av de 5 085 sampelföretagen. 

5.2 Data för förvärvsstrategier 

Undersökningens huvudvariabel är ett mått på förvärvsstrategi. Definitionen av strategi 

baserar sig på Mintzberg (1978) och Hopkins (1987) koncept av strategi som a posteriori 

observationer av företags beteende. Därmed läggs inga krav på att företagen skulle ha 

internt planerat den utövade strategin – det räcker med att företaget de facto utövar ett 

observerbart förvärvsbeteende. Till näst presenterar jag grundligt metoden för hur jag 

klassificerat företagen i förvärvsstrategier. All indelning i förvärvsstrategier sker på 

basen av kvantitativa mått (SIC kod och land). Man kunde argumentera för att använda 

också subjektiv tolkning vid till exempel klassificering av likheten mellan förvärvsmålet 

och det förvärvande företaget då SIC koder inte kanske ger en tillräckligt noggrann bild 

av den verkliga verksamheten av bägge företagen. Dock är detta tillvägagångssätt inte 

ändamålsändligt för ett sampel med tiotusentals observationer. En ytterligare 

motivering för valet av att använda SIC koder är att studien på så sätt kan lättare 

replikeras och skribenten måste inte ta subjektiv ställning till vilken industri ett visst 

företag tillhör. 

Avhandlingens undersökning baserar sig på att testa ifall förvärvsstrategier har en 

inverkan på företags värdering. Enligt Seth (1990) undersöker all forskning som ämnar 

testa förvärvsstrategiers prestation i verkligheten den gemensamma hypotesen om att 

både (1) metoden för klassificering av företag i förvärvsstrategier är korrekt och att (2) 

det finns skillnader i prestationen mellan dessa förvärvsstrategier. Även om (eller 

snarare på grund av att) denna avhandling fokuserar sig på långsiktiga förvärvsstrategier 

i kontrast till Seth (1990), som syftar till enskilda förvärv, står fråga (1) i ännu större vikt 

då ännu fler variabler och långsiktiga aspekter måste tas hänsyn till. Utöver de explicita 

hypoteserna i denna avhandling angående värderingsimplikationer av olika 

förvärvsstrategier testas därmed också samtidigt den implicita hypotesen om att sättet 

att klassificera företag i långsiktiga förvärvsstrategier är gjort på ett meningsfullt sätt. 
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Mot denna bakgrund kommer processen för indelning av företagen i förvärvsstrategier 

presenteras grundligt nedan. 

Tabell 3 Process för indelning av företagen i förvärvsstrategier 

INDELNING I FÖRVÄRVSSTRATEGIER 

Steg 
1 

Tilldelning av likhetspoäng för varje förvärv Likhetspoäng 

Industriell likhet:   

4 första siffrorna i SIC-koderna matchar  3 

3 första siffrorna i SIC-koderna matchar 2 

2 första siffrorna i SIC-koderna matchar 1 

Endast första siffrorna i SIC-koderna matchar - samma industri -1 

Endast första siffrorna i SIC-koderna matchar - olika industri -2 

Första siffrorna i SIC-koderna matchar inte  -3 

    

Geografisk likhet:   

Inhemsk (huvudkontor i samma land) 1 

Gränsöverskridande (huvudkontor inte i samma land) -1 

Steg 
2 

Tilldelning av relativ storlek för varje förvärv 

Relativ storlek = Transaktionens värde / Förvärvande företagets marknadsvärde i början det fokala året 
eller för förvärv där transaktionsvärde saknas: 

Relativ storlek = Femte percentilen av de kända relativa storlekarna 

Steg 
3 

Tilldelning av storleksvägda likhetsmått för varje förvärv 

Vägd industriell likhet = Relativ storlek * Industriell likhet 

Vägd geografisk likhet = Relativ storlek * Geografisk likhet 

Steg 
4 

Tilldelning av vägda årliga likhetsmått för varje företags-år 

Vägd årlig industriell likhet = Summan av vägda industriella likhetsmått för alla förvärv under 
ifrågavarande företags-år  

Vägd årlig geografisk likhet = Summan av vägda geografiska likhetsmått för alla förvärv under 
ifrågavarande företags-år 

Steg 
5 

Tilldelning av ett aggregerat färskhetsvägt likhetsmått för varje företags-år  

Aggregerad industriell likhet (AIL) = Färskhetsvägd summa av vägd årlig industriell likhet för varje 
företags-år aggregerad över den fokala treårsperioden 

Aggregerad geografisk likhet (AGL) = Färskhetsvägs summa av vägd årlig geografisk likhet för varje 
företags-år aggregerad över den fokala treårsperioden 

Steg 
6 

Indelning av varje företag i en strategi baserad på två dimensioner 

Relaterad-nationell: AIL >= tredje kvartilen av företagen & AGL >= tredje kvartilen av företagen 

Relaterad-internationell: AIL >= tredje kvartilen av företagen & AGL < 0   

Orelaterad-nationell: AIL <= första kvartilen av företagen & AGL >= tredje kvartilen av företagen 

Orelaterad-internationell: AIL <= första kvartilen av företagen & AGL < 0 

  Icke-definierad: första kvartilen av företagen < AIL < tredje kvartilen av företagen eller 

                                                                              0 <= AGL < tredje kvartilen av företagen 
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Tabell 3 ovan sammanfattar metoden för hur förvärvsstrategier identifieras och hur 

sampelföretagen på basen av detta delas in i fyra olika förvärvsstrategier; (1) Relaterad-

nationell, (2) Relaterad-internationell, (3) Orelaterad-nationell och (4) Orelaterad-

internationell. Förvärvsstrategierna grundas alltså på två dimensioner, industriell och 

geografisk likhet. Därmed är första steget i metoden att tilldela likhetspoäng för varje 

förvärv. Industriell likhet mellan det förvärvande företaget och målföretaget bestäms på 

basen av förstahands SIC-koder och industrier (se Tabell 4). Likhetsskalan går från -3 

(orelaterad) till 3 (relaterad). Förvärvet tilldelas -3 poäng ifall förvärvsparternas SIC-

koders första siffror inte matchar varandra. -2 poäng tilldelas förvärv där första siffran 

av förvärvsparternas SIC-koder matchar, men parterna tillhör inte samma 

huvudindustri. Detta är möjligt ifall förvärvsparterna är verksamma i endera Utvinning 

och Byggverksamhet eller Grosshandel och Detaljhandel. Förvärvet får -1 poäng ifall SIC-

kodernas första siffror matchar och parterna tillhör samma huvudindustri. Ifall SIC-

kodernas två första siffror matchar får förvärvet 1 poäng. 2 poäng tilldelas förvärv där de 

tre första siffrorna i SIC-koderna matchar. Slutligen tilldelas 3 poäng åt förvärv där 

parterna har samma fyra-siffriga SIC-kod. Geografiska likheten är en aning enklare, där 

förvärven får 1 poäng ifall målföretagets huvudkontor är USA och -1 ifall målföretagets 

huvudkontor är utanför USA.  

Tabell 4 Industrier enligt SIC-kod 

SIC-kod Industri 

0100 – 0999 Jord- och skogsbruk, fiske 

1000 – 1499 Utvinning 

1500 – 1799 Byggverksamhet 

2000 – 3999 Tillverkning 

4000 – 4999 Nödvändigheter 

5000 – 5199 Grosshandel 

5200 – 5999 Detaljhandel 

6000 – 6799 Finans, försäkring och fastigheter 

7000 – 8999 Tjänster 

9000 – 9999 Publik administration 
Källa: Office of Management and Budget (1987) 

Det nästa steget är att ange ett mått för relativ storlek åt varje förvärv n, vilket räknas 

med att dividera transaktionsvärdet som erhålls från SDC Platinum med det förvärvande 

företagets marknadsvärde i slutet av föregående år [se ekvation (1)]. Transaktionsvärdet 

saknas från cirka hälften (54 %) av de 29 093 förvärven. Detta leder till viktiga val 

angående hur dessa förvärv skall behandlas. Eftersom långsiktig förvärvsstrategi 

undersöks är det i första hand önskvärt att inkludera alla förvärv. De förvärv vars storlek 

fattas är ofta små förvärv (Aktas, de Bodt och Roll, 2013). Dessa förvärvs relativa storlek 
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tilldelas därför en arbiträr femte percentil av storleken för de förvärv som har relativa 

storleksdata tillgängliga [se ekvation (2)]. Jag gör alltså ett val att det är viktigare att inte 

mista över hälften av förvärven från undersökningen än att alla förvärvs relativa storlek 

är med säkerhet kända. Detta motiveras med att då vi är intresserade av långsiktiga 

förvärvsstrategier är det viktigt att alla förvärv beaktas. Dock kommer jag att för 

robusthet presentera också resultaten där endast förvärv med känd relativ storlek är 

med. Motivet för att över huvud taget använda ett relativt storleksmått är det följande. 

Föreställ att ett företag utför två förvärv från orelaterade industrier, varav det första 

förvärvet utgör 30% av företagets storlek medan det andra utgör endast 1%. Det är klart 

att det första förvärvet bidrar med större industriell olikhet till den långsiktiga 

förvärvsstrategin än det andra förvärvet.  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑛 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡−1
 (1) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑛 = 𝐹𝑒𝑚𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘ä𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑎𝑟𝑛𝑎 (2) 

Det tredje steget är därmed att ange ett storleksvägt likhetsmått för varje förvärv. Det 

vägda likhetsmåttet för varje förvärv n räknas med att multiplicera den relativa storleken 

[endera från ekvation (1) eller (2)] med det erhållna likhetsmåttet [se ekvationerna (3) 

och (4)]. 

𝑉ä𝑔𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑛 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑛 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑛 (3) 

 𝑉ä𝑔𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑛 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑛 ∗ 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑛  (4) 

Nu är alla enskilda förvärv tilldelade ett storleksvägt mått för både industriell och 

geografisk likhet. Det nästa steget är att aggregera dessa mått för varje företags-år. Detta 

sker genom att addera alla förvärvs vägda likhetsmått n under det fokala företags-året. 

Alla företag i tilldelas alltså ett aggregerat vägt likhetsmått för det fokala året t genom att 

addera de vägda likhetsmåtten för alla förvärv n under år t för företag i. 

𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 = ∑ 𝑉ä𝑔𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡𝑛 (5) 

𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 = ∑ 𝑉ä𝑔𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡𝑛 (6) 

Eftersom intresset ligger i den långsiktiga förvärvsstrategin, kommer ännu de vägda 

årliga likhetsmåtten adderas till ett aggregerat likhetsmått på en treårsperiod. Eftersom 
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det kan förväntas att ett färskare förvärv har en större inverkan på företagets värde än 

ett äldre förvärv, ceteris paribus, vägs dessa årliga vägda likhetsmått enligt följande. Det 

fokala årets vägda likhetsmått multipliceras med tre, det föregående årets vägda 

likhetsmått med två och det vägda likhetsmåttet för år t-2 med ett. Dessa likhetsmått 

adderas sedan över en period varande av det fokala och de två föregående åren. Endast 

företags-år där finansiella data för hela treårsperioden är tillgängliga och åtminstone ett 

förvärv skett anges ett aggregerat likhetsmått. Det aggregerade likhetsmåttet för företag 

i år t kan beskrivas enligt följande: 

𝐴𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡

= 𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡−2 ∗ 1

+  𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡−1 ∗ 2

+ 𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 ∗ 3 

(7) 

𝐴𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡  

= 𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡−2 ∗ 1

+  𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡−1 ∗ 2

+ 𝑉ä𝑔𝑑 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 ∗ 3 

(8) 

Då aggregerade likhetsmått för alla företags-år är tilldelade återstår det att dela in 

företags-åren i förvärvsstrategier. Alla kvalificerade företags-år ordnas först enligt de 

aggregerade likhetsmåtten. Indelningen baserar sig sedan på kvartiler och görs genom 

följande regler som illustreras i Tabell 5: 

Tabell 5 Regler för indelning i förvärvsstrategier 

Förvärvsstrategi 
Aggregerad industriell 

likhet 
 Aggregerad geografisk 

likhet 

Relaterad-
nationell 

>= 3. kvartilen och >= 3. kvartilen 

Relaterad-
internationell 

>= 3. kvartilen och < 04 

Orelaterad-
nationell 

<= 1. kvartilen och >= 3. kvartilen 

Orelaterad-
internationell 

<= 1. kvartilen och < 0 

Icke-definierad > 1. & < 3. kvartilen eller >= 0 & < 3. kvartilen 

____________________ 
4Eftersom den första kvartilen är positiv då 76% av förvärven är inhemska är gränsen 0 i stället för den första 
kvartilen vid internationella strategier. Detta säkerställer att dessa strategier innehåller företag som de facto 
gjort en större vägd andel gränsöverskridande än inhemska förvärv. 



 

 

32 

Relaterad-nationell förvärvsstrategi innefattar företag-år vars aggregerade industriella 

och geografiska likhetsmått tillhör den högsta 25 procenten av samplet. Intuitionen är 

att dessa företag utför en förvärvsstrategi där målföretagen är inhemska samt till stor del 

verksamma inom relaterade industrier. Relaterad-internationell förvärvsstrategi 

tilldelas åt företags-år vars aggregerade industriella likhetsmått är inom högsta 25 

procenten och det aggregerade geografiska likhetsmåttet under noll. Orsaken till att det 

geografiska likhetsmåttet bör vara under noll för internationella strategier är att den 

första kvartilen är positiv då en stor del (76 %) av förvärven är inhemska. Detta 

tillvägagångssätt försäkrar att ett företag som tillhör en internationell strategi de facto 

har gjort en större vägd andel gränsöverskridande än inhemska förvärv. Företag som 

tillhör Orelaterad-nationell förvärvsstrategin har ett aggregerat industriellt likhetsmått 

som tillhör den lägsta 25 procenten av samplet och ett aggregerat geografiskt likhetsmått 

som tillhör den högsta 25 procenten av samplet. Dessa företag har under en treårsperiod 

utfört en förvärvsstrategi där målföretagen tenderar att vara inhemska samt verksamma 

främst i orelaterade industrier. Den sista förvärvsstrategin – Orelaterad-internationell – 

följer samma indelningsprinciper som beskrivits tidigare och inkluderar företag vars 

förvärv riktats huvudsakligen till utländska förvärvsmål som är verksamma inom 

orelaterade industrier.  

Figur 4 Förvärvsstrategi-indelning  
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Företags-år vars aggregerade likhetsmått infaller innanför den första (0 i geografisk 

likhet) och tredje kvartilen anses i denna undersökning ha en icke-definierad 

förvärvsstrategi. Figur 4 illustrerar förvärvsstrategi-indelningen, där icke-definierade 

förvärvsstrategier för åskådlighet lämnats bort. I övre (nedre) högra hörnet är företagen 

som tillhör Relaterad-nationell (Relaterad-internationell) strategin och i övre (nedre) 

vänstra hörnet är företagen som tillhör Orelaterad-nationell (Orelaterad-internationell) 

strategin.  

Figur 5 illustrerar fördelningen av samplets företag enligt förvärvsstrategi per år där 

sampelföretagen gjort minst ett förvärv under den fokala treårsperioden. Bilaga 1 visar 

sampelfördelningen per år också för hela samplet och för samplet som inkluderar endast 

företags-år med en definierad förvärvsstrategi.  

Figur 5 Fördelning av företags-år enligt förvärvsstrategi per år 
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5.3 Deskriptiv statistik 

Till näst presenteras deskriptiv statistik på de erhållna data. Uteliggare behandlas genom 

winsorisering på 1 % nivå samt genom att ta den naturliga logaritmen av Tobins Q och 

storlek. Behandlingen beskrivs noggrannare i slutet av Tabell 6. Tabell 6 presenterar 

deskriptiv statistik på sampelföretagen där företags-åren har gjort minst ett förvärv 

under den fokala treårsperioden5. Variablerna som presenteras i tabellen kommer att 

definieras mer noggrant i nästa kapitel.  

Som vi ser i Bilaga 3 är variationen för de flesta variablerna rätt hög innan behandling av 

uteliggare. Som förväntat har normalfördelningen av variablerna förbättrats tack vare 

behandlingen av uteliggare. Kurtosis beskriver spetsigheten av variabelns fördelning. 

Desto högre kurtosis desto smalare och högre är fördelningens topp. Hög kurtosis kan 

åskådas för bland andra SSG, ROA, Omsättningstillväxt och Antal transaktioner under 

tre år, vilket indikerar att största delen av observationerna för dessa variabler är 

koncentrerade i närheten av medeltalet, med vissa extremvärden. Skevhet beskriver 

variabelns asymmetri; desto högre positiv (negativ) skevhet desto mer är variabelns 

fördelning skev mot höger (vänster). Alla variabler har en positiv skevhet utom ROA och 

ln(Tobins Q). Positiv (negativ) skevhet indikerar att medelvärdet är större (mindre) än 

medianen. För att variablerna skall vara normalt fördelade bör kurtosis vara 3 och 

skevhet noll. Som vi ser är ingen av variablerna normalt fördelade. Normalitet kan också 

formellt testas med Jarque-Bera testet, som i detta fall stöder den onormala fördelningen 

av alla variabler då dess p-värde är starkt signifikant för alla variabler (<0,000, inte 

rapporterat här). Problemet angående onormal fördelning kommer att åtgärdas i kapitlet 

för modelldiagnostik. 

 

 

 

 

 

____________________ 
5I Bilaga 2 presenteras deskriptiv statistik för övriga sampels winsoriserade figurer (alla företags-år, 
exkludering av företag som inte gjort förvärv, endast företag med en definierad förvärvsstrategi, och var och 
en av de fyra förvärvsstrategierna), samt i Bilaga 3 för alla sampels råa figurer. 
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Tabell 6 Deskriptiv statistik, minst ett förvärv under fokala treårsperioden 

n = 23 230 min 
1. 

kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard-
avvikelse 

ln(Tobins Q) -2,515 -0,34 0,13 0,12 0,60 2,33 0,83 -0,20 80 % 

ln(Storlek) 0,73 5,33 6,60 6,65 7,88 12,92 -0,21 0,15 185 % 

SSG 0 % 3 % 16 % 36 % 40 % 464 % 20,47 4,07 64 % 

ROA -100 % 1 % 5 % 2 % 8 % 28 % 20,56 -3,74 14 % 

Kapitalintensitet -22 % 2 % 3 % 5 % 6 % 31 % 8,90 2,65 5 % 

Omsättningstillväxt -57 % 1 % 9 % 14 % 22 % 212 % 13,62 2,67 29 % 

Antal årliga transaktioner 0 0 1 1,02 1 26 24,63 3,61 148 % 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,11 4 79 45,50 4,94 355 % 

Aggregerad industriell likhet -3,72 -0,08 0,01 0,28 0,42 6,00 5,30 1,35 149 % 

Aggregerad geografisk likhet -0,57 0,00 0,06 0,32 0,37 3,25 7,19 2,59 69 % 
Tobins Q är winsoriserat på 1 % och 99 % nivåer. Storlek är totala tillgångar i miljoner dollar. SSG är bokvärdet av totala skulder dividerat med marknadsvärdet av eget 
kapital, winsoriserat på 99 % nivå. ROA är nettoinkomst dividerat med totala tillgångar, winsoriserat på 1 % och 99 % nivåer. Kapitalintensitet är investeringar i 
anläggningstillgångar dividerat med totala tillgångar, winsoriserat på 1% och 99 % nivåer. Omsättningstillväxt är tillväxten i omsättning från föregående år, winsoriserat 
på 1 % och 99 % nivåer. Kurtosis är rå kurtosis. 
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I tabell 7 presenteras korrelationsmatrisen för variablerna som används i 

undersökningen. Värt att påminna läsaren i detta skede är att dummyvariablerna för 

förvärvsstrategierna representerar företagens förvärvsbeteende under åren t-2 till år t 

medan de andra variablerna är från slutet av år t. Tolkningen av matrisen bör därmed 

göras enligt följande: ”Storlek år t har en positiv korrelation på 0,05 med företag som 

under åren t-2 till t drivit en icke-definierad förvärvsstrategi.” Inga alarmerande höga 

korrelationer åskådas, vilket tyder på låg risk av multikollinearitet, som granskas 

närmare i modelldiagnostik-delen.  

En annan aspekt som bör poängteras är att korrelationsmatrisen använder 

sammanslagna data, som inte är korrigerade för o-åskådliga företags- och tidsspecifika 

effekter. Då panelmetoden som används i undersökningen tar dessa effekter i beaktan, 

för att kunna estimera en så korrekt modell som möjligt, kan till och med förtecknen för 

korrelationerna ändras. Korrelationsmatrisen för råa data återfinns i Bilaga 4. 

Tabell 7 Korrelationsmatris, minst ett förvärv under fokala treårsperioden  

  ln 
(Tobins Q) 

ln 
(Storlek) SSG ROA 

Kapital-
intensitet 

Oms. 
tillväxt 

ln(Tobins Q)  0,09 -0,34 0,17 0,10 0,20 

Icke-definierad 0,05 0,05 -0,12 0,08 0,01 -0,20 

Relaterad-nationell -0,02 -0,04 0,08 -0,07 0,04 0,17 

Relaterad-internationell -0,01 0,00 0,02 -0,03 0,00 0,02 

Orelaterad-nationell -0,04 -0,05 0,09 -0,02 -0,05 0,10 

Orelaterad-internationell -0,02 0,03 -0,01 0,00 -0,03 -0,01 

ln(Storlek)   0,08 0,23 0,00 -0,10 

SSG    -0,16 0,06 -0,06 

ROA     0,03 0,09 

Kapitalintensitet      0,10 

Omsättningstillväxt       

Korrelationsmatrisen beskriver korrelationen mellan variablerna som används i undersökningen. 
Winsoriseringen är densamma som beskrivits i deskriptiv statistik tabellen (Tabell 6).  

I tabell 8 och 9 presenteras deskriptiv statistik över förvärven som använts i 

undersökningen. Tabell 8 visar att 76,1 % av de totala 29 093 förvärven var inhemska. 

De populäraste länderna utöver USA för målföretagen är Storbritannien (4,7 % av 

förvärven), Kanada (3,5 %), Tyskland (2,4 %) och Frankrike (1,2 %). Finland är det 26. 

mest frekventa landet för målföretagen; totalt 58 förvärv har riktats mot Finland under 

samplets tidsperiod. Tabell 8 visar också fördelningen av förvärven enligt industriell 

likhet per land och totalt. Mest förvärv har gjorts där målföretaget är från en orelaterad 

industri (30,2 %). Komplett match av SIC-koder finns i 23,3 % av förvärven.  
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Tabell 9 å sin sida presenterar statistik över fördelningen av målföretagens industri 

enligt det förvärvande företagets industri. Här kan vi konstatera att största delen av 

förvärven är gjorda av företag verksamma i industrin Tillverkning. Den mest 

koncentrerade industrin verkar vara Tjänster, där hela 86,9 % av förvärven sker inom 

industrin.  
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Tabell 8 Deskriptiv statistik, målföretagens land och industriell likhet per land 

      Andel förvärv enligt industriell likhet per land 

Målföretagets 
land 

Totalt antal 
förvärv 

Andel 
förvärv per 

land 
Ingen 
match 

1 siffra, olik 
industri 

1 siffra, 
samma 
industri 2 siffror 3 siffror 4 siffror 

USA 22 126 76,1 % 29,7 % 1,4 % 11,7 % 14,1 % 19,2 % 24,0 % 

Storbritannien 1 369 4,7 % 33,1 % 0,7 % 15,0 % 13,8 % 19,4 % 17,9 % 

Kanada 1 011 3,5 % 33,4 % 1,0 % 13,1 % 11,6 % 17,3 % 23,6 % 

Tyskland 688 2,4 % 29,9 % 1,0 % 19,6 % 10,9 % 18,6 % 19,9 % 

Frankrike 435 1,5 % 28,5 % 1,1 % 13,1 % 16,1 % 21,8 % 19,3 % 

Australien 346 1,2 % 38,4 % 0,9 % 8,1 % 12,1 % 21,4 % 19,1 % 

Nederländerna 233 0,8 % 39,5 % 3,0 % 8,6 % 8,2 % 19,3 % 21,5 % 

Italien 217 0,7 % 27,2 % 0,0 % 23,0 % 13,4 % 18,0 % 18,4 % 

Brasilien 202 0,7 % 26,7 % 0,0 % 16,3 % 17,8 % 20,3 % 18,8 % 

Sverige 163 0,6 % 41,7 % 1,2 % 11,7 % 8,6 % 18,4 % 18,4 % 

Israel 155 0,5 % 29,7 % 0,0 % 12,9 % 5,2 % 27,7 % 24,5 % 

Schweiz 152 0,5 % 25,7 % 1,3 % 15,8 % 14,5 % 23,7 % 19,1 % 

Kina 137 0,5 % 27,0 % 0,7 % 14,6 % 16,8 % 16,8 % 24,1 % 

Indien 124 0,4 % 32,3 % 0,8 % 12,9 % 10,5 % 22,6 % 21,0 % 

Irland 120 0,4 % 34,2 % 2,5 % 10,8 % 7,5 % 23,3 % 21,7 % 

Spanien 116 0,4 % 38,8 % 0,9 % 10,3 % 16,4 % 11,2 % 22,4 % 

Mexiko 115 0,4 % 24,3 % 0,0 % 11,3 % 16,5 % 22,6 % 25,2 % 

Danmark 104 0,4 % 27,9 % 0,0 % 16,3 % 11,5 % 18,3 % 26,0 % 

Belgien 95 0,3 % 40,0 % 1,1 % 12,6 % 10,5 % 20,0 % 15,8 % 

Argentina 86 0,3 % 20,9 % 1,2 % 9,3 % 15,1 % 19,8 % 33,7 % 

          

Resten (93 länder) 1 099 3,8 % 29,5 % 0,7 % 12,6 % 13,6 % 18,7 % 24,9 % 

Totalt alla länder 29 093 100,0 % 30,2 % 1,3 % 12,2 % 13,7 % 19,2 % 23,3 % 
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Tabell 9 Deskriptiv statistik, målföretagens och förvärvande företagens industri 

    Förvärvande företaget 

  
  

Jord- och 
skogsbruk, 

fiske Utvinning 
Byggverk-

samhet Tillverkning Grosshandel Detaljhandel Tjänster 

M
å

lf
ö

r
e

ta
g

e
t 

Jord- och skogsbruk, 
fiske 

51,8 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % 0,1 % 0,0 % 

Utvinning 0,0 % 72,8 % 2,0 % 0,8 % 1,3 % 0,9 % 0,1 % 

Byggverksamhet 0,0 % 0,9 % 55,0 % 0,6 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 

Tillverkning 21,7 % 9,8 % 7,0 % 73,5 % 19,9 % 6,1 % 5,1 % 

Nödvändigheter 0,0 % 6,5 % 8,5 % 2,1 % 5,5 % 2,0 % 2,0 % 

Grosshandel 7,2 % 1,2 % 1,2 % 4,7 % 46,4 % 13,0 % 1,3 % 

Detaljhandel 0,0 % 1,3 % 0,3 % 0,9 % 7,5 % 63,0 % 1,3 % 

Finans, Försäkring 
och Fastigheter 

0,0 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 1,1 % 2,6 % 2,4 % 

Tjänster 19,3 % 6,6 % 25,4 % 16,1 % 17,3 % 11,6 % 86,9 % 

Publik 
Administration 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 

  
                

  
Totalt 83 1 270 342 14 903 1 980 1 568 8 947 
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6 METOD 

Detta kapitel börjar med en genomgång av tillgängliga panelmetoder, deras egenskaper 

samt valet mellan olika panelmetoder. Efter detta definierar jag och motiverar 

användningen av den beroende variabeln. Vidare kommer de oberoende variablerna att 

definieras (motiveringen och indelningsprocessen av förvärvsstrategierna har dock 

redan gjorts grundligt i kapitel fem). Dessutom presenteras undersökningens 

kontrollvariabler. Efter detta beskrivs de statistiska modellerna i samband med 

omformulering av sakhypoteserna till statistiska hypoteser. Modelldiagnostik utförs 

innan det sista delmomentet som innefattar metodkritik. 

6.1 Panelmetoder 

Undersökningens data är uppbyggda som paneldata till vars egenskaper hör att de 

inkorporerar både tvärsnittselement i form av företag och tidsserieselement i form av år. 

För paneldata är generellt inte en enkel sammanslagen regression med 

minstakvadratsmetoden det optimala tillvägagångssättet. I stället för den sammanslagna 

regressionen utgör fasteffektmodellen och slumpeffektmodellen alternativa tekniker för 

att estimera paneldata. (Brooks, 2008, ss. 487–490) 

Paneldatamodellen i dess enklaste form kan betecknas enligt ekvation (9): 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 (9) 

där yit är den beroende variabeln (i detta fall den naturliga logaritmen av Tobins Q för 

företag i år t), α är konstanten, β är en k * 1 vektor av k parametrar som estimeras för de 

oberoende variablerna, xit är en vektor av observationer för de oberoende variablerna 

som tar formen 1 * k, t = 1, . . . , T; i = 1, . . . , N, och uit är feltermen. (Brooks, 2008, s. 

487) 

Den enklaste tekniken för att estimera paneldata vore att använda en sammanslagen 

regression med minstakvadratsmetoden, där endast en ekvation estimeras för hela 

datasamplet. Denna förenklade teknik antar dock att de genomsnittliga värdena av alla 

variabler och sambandet mellan dem är både tids- och tvärsnittskonstanta över hela 

samplet. På grund av detta är modellen sällan optimal, då antagandet implicerar att alla 

företag skulle ha en gemensam konstant a. (Brooks, 2008, s. 488). I enlighet med detta 

argumenterar Verbeek (2004, s. 342) att den största nyttan av paneldata är att den 

möjliggör mätning av förändringar på ett individuellt plan, i stället för att sammanslå 

alla observationer.  
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Den ena alternativa tekniken för estimering av paneldata är fasteffektsmodellen, som 

betecknas av ekvation (10):  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + υ𝑖𝑡 (10) 

I ekvationen har uit från ekvation (9) uppdelats in i en individspecifik effekt 𝜇𝑖, som kan 

tänkas uppta alla variabler som påverkar yit i tvärsnittet men som hålls konstanta över 

tiden (till exempel industrin som företaget är verksamt i), samt resten av feltermen 𝜐𝑖𝑡 

som varierar över tiden och över individer (Brooks, 2008, ss. 490–491). Notera också att 

till skillnad från ekvation (9), där konstanten α är gemensam för alla företag i, har varje 

företag i i ekvation (10) en egen konstant αi. Ett sätt att i praktiken estimera ekvation 

(10) är att tillföra dummyvariabler för varje företag (LSDV = Least Squares Dummy 

Variables) (Brooks, 2008, s. 491):  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑥𝑖𝑡 +  𝜇1𝐷1𝑖 + 𝜇2𝐷2𝑖  + ⋯ + 𝜇𝑁𝐷𝑁𝑖 + υ𝑖𝑡 (11) 

där D1 tar värdet 1 för alla observationer för första företaget i samplet och 0 för alla andra 

företag, etcetera. Konstanten α har tagits bort för att undvika den så kallade 

dummyvariabelfällan. För att simplifiera ekvation (11) och för att inte behöva estimera 

en så stor mängd dummyvariabelparametrar transformeras ofta6 ekvationen till ekvation 

(12) med hjälp av en så kallad ”within” transformering, där transformeringen sker 

innanför alla tvärsnittsobjekt. Detta görs genom att tidsmedetalen subtraheras från varje 

variabel för att nå så kallade ”demeaned” variabler: (Brooks, 2008, ss. 491–492) 

𝑦𝑖𝑡 − �̅�𝑖 = 𝛽(𝑥𝑖𝑡 − �̅�𝑖) + 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢̅𝑖  

 
(12) 

Ekvation (12) kan uttryckas mer simpelt i form av ekvation (13): 

 
𝑦̈𝑖𝑡 = 𝛽𝑥̈𝑖𝑡 + 𝑢̈𝑖𝑡   (13) 

Där dubbelpunkterna ovanför variablerna beskriver de ”demeanade” variablerna. 

 
 
 
 
____________________ 
6Detta är också mjukvaran gretl:s metod för att estimera fasteffektsmodellen. Undersökningens alla test 
utförs i gretl.  
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Ekvation (13) resulterar i en modell med fasta individseffekter. Tobins Q varierar dock 

starkt också över tid (se Bilaga 5), vilket beaktas i ekvation (14), där tidsdummyn D för 

varje år t för respektive sampel-år tilläggs. Notera att tidsdummyn börjar från t=2 för att 

undvika perfekt multikollinearitet. 

𝑦̈𝑖𝑡 = 𝛽𝑥̈𝑖𝑡 + ∑ 𝜆𝑡𝐷𝑖𝑡

𝑇

𝑡=2

+ 𝑢̈𝑖𝑡    (14) 

 

 

Den andra alternativa tekniken för estimering av paneldata är slumpeffektmodellen. 

Denna teknik skiljer sig från fasteffektsmodellen genom att konstanterna för varje 

tvärsnittsenhet antas här härstamma från en konstant 𝛼, som är gemensam för alla 

företag över tiden, samt en slumpmässig variabel εi som varierar mellan företagen men 

inte över tiden. Ekvation (15) betecknar slumpeffektsmodellen:  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 +  𝜔𝑖𝑡 , 𝜔𝑖𝑡 = 𝜀𝑖 +  𝜐𝑖𝑡 (15) 

där tvärsnittsfeltermen εi antas vara noll i genomsnitt, vara oberoende av individuella 

observationstermen 𝜐𝑖𝑡, ha konstant varians 𝜎𝜀
2, och vara oberoende av de förklarande 

variablerna xit. (Brooks, 2008, s. 498) 

6.1.1 Val av panelmetod 

Generellt brukar man preferera slumpeffektmodellen över fasteffektmodellen på grund 

av att dess estimat tenderar vara mer effektiva genom att modellen inte äter upp lika 

många frihetsgrader som fasteffektmodellen. Trots att slumpeffektmodellen generellt 

sett är den föredragna modellen, har den en grov nackdel som härstammar från att 

modellen kan med säkerhet användas endast ifall antagandet att feltermen ωit inte är 

korrelerad med de förklarande variablerna håller. (Brooks, 2008, s. 500). För formellt 

test av detta antagande används Hausman-testet (Wooldridge, 2015, s. 493). Testet, 

utvecklat av Hausman (1978), är standarden då man vill evaluera vilkendera av 

panelmodellerna som bör användas. Utgångspunkten är att i första hand använda 

slumpeffektmodellen ifall Hausman-testets nollhypotes inte kan förkastas. 

Nollhypotesen lyder att feltermen ωit är icke-korrelerad med de förklarande variablerna. 

Ifall nollhypotesen förkastas, bör fasteffektmodellen användas. (Wooldridge, 2015, s. 

493). 

För att över huvud taget testa datas sammanslagbarhet utförs ett F-test där alternativet 

är fasteffektmodellen och ett Breusch-Pagan test där alternativet är 
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slumpeffektmodellen. Vid F-testet testas ifall alla företag i:s konstanter αi är lika med 

varandra. I så fall vore den simpla sammanslagna regressionen tillräcklig, men ifall det 

påvisas att företagen inte har en gemensam konstant α så bör fasteffektmodellen 

användas i stället för den sammanslagna regressionen. Nollhypotesen för Breusch-Pagan 

testet igen är att variansen för den individsspecifika effekten 𝜇𝑖 [se ekvation (10)] är noll. 

Ifall denna nollhypotes inte kan förkastas tyder det på att den sammanslagna 

regressionen är lämplig, men ifall nollhypotesen förkastas så prefereras 

slumpeffektmodellen. (Cottrell och Lucchetti, 2019, s. 181) 

Alla ovan beskrivna test har p-värden under 0,000, vilket indikerar att (1) den 

sammanslagna modellen är inte tillräcklig jämfört med både fast- och 

slumpeffektsmodellen och att (2) fasteffektsmodellen är att föredra över 

slumpeffektsmodellen. Därför används fasteffektsmodeller med både fasta företags- och 

tidseffekter i de kommande regressionerna. 

6.2 Beroende variabel 

Som beroende variabel i denna undersökning används Tobins Q. Tobins Q har utvecklats 

av James Tobin (1969) och definieras som marknadens värdering av ett listat företag 

genom att dividera marknadsvärdet av företaget med återanskaffningskostnaden av dess 

tillgångar (Chung och Pruitt, 1994). Olika definitioner av måttet används i litteraturen, 

allt från en mycket komplicerad modell som räknar återanskaffningskostnaden av 

tillgångar så specifikt som möjligt, till en simplifierad men effektiv modell framfört av 

Chung och Pruitt (1994). I denna avhandling används modellen enligt Chung och Pruitt 

(1994): 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄𝑖𝑡 =
𝑀𝑉𝐸𝐾𝑖,𝑚𝑎𝑟𝑠  𝑡+1 + 𝑃𝐴𝑖𝑡 + 𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡
 (16) 

där MVEKmars, t+1 är produkten av företagets aktiepris och antal utestående aktier i slutet 

av mars år t+1, PAit är bokföringsvärdet på utomstående preferensaktier7 i slutet av år t, 

SKULDit är kortfristiga skulder minus kortfristiga tillgångar plus bokvärdet av 

långfristiga skulder i slutet av år t och Totala tillgångarit är bokvärdet av totala tillgångar 

i slutet av år t. Råa värdet av Tobins Q präglas ofta av uteliggare och därmed används 

den naturliga logaritmen av måttet i regressionerna för att förbättra statistiska 

___________________ 
7Chung och Pruitt använder sig av likvideringsvärdet av preferensaktier. I Compustats kvartalmässiga 
databas är likvideringsvärdet inte tillgängligt och därför används bokföringsvärdet av preferensaktier pstkq. 
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egenskaperna av måttet (se till exempel Hirsch och Seaks, 1993). Måttet har använts 

frekvent inom litteraturen som en proxy för företags prestation eller värdering i 

kontexten företagsdiversifiering och förvärv (se till exempel Wernerfelt och 

Montgomery, 1988; Lang och Stulz, 1994; Servaes, 1996; Steiner, 1996; Anand och 

Singh, 1997; Alhenawi och Krishnaswami, 2015). Eftersom Tobins Q reflekterar nuvärdet 

av förväntade framtida kassaströmmar behövs ingen ytterligare riskjustering göras 

(Lang och Stulz, 1994). På grund av att Tobins Q inkorporerar marknadsvärdet av 

tillgångar, beskriver måttet således både nuvarande och förväntade framtida prestation 

(Alhenawi och Krishnaswami, 2015).  

Tobins Q används dock också ofta som en oberoende variabel i händelsestudier som 

undersöker marknadens reaktion av enskilda förvärvs annonseringar (se till exempel 

Servaes, 1991; Moeller, Schlingemann och Stulz, 2004). I dessa sammanhang lyder 

motiveringen att företag med ex-ante hög Tobins Q presterar bättre och deras ledning är 

av högre kvalitet, vilket leder till att dessa företag gör bättre förvärv vilka i sin tur möts 

bättre av marknaden än ifall det förvärvande företaget hade ett lågt Tobins Q (Moeller, 

Schlingemann och Stulz, 2004). Tobins Q har också använts som en förklarande variabel 

för företags förvärvsaktivitet motiverat av q-teorin (Jovanovic och Rousseau, 2002). 

Enligt q-teorin ökar företags förvärvsaktivitet med ett högre Tobins Q, som i detta 

sammanhang representerar företags investeringsmöjligheter. Dock finns det mixade 

resultat om teorin då till exempel Malmendier och Tate (2008) visar att företag med lågt 

Tobins Q tenderar att göra fler förvärv än företag med högt Tobins Q, möjligen som 

substitut för låga interna investeringsmöjligheter. 

Varför används Tobins Q som beroende variabel i denna avhandling i stället för andra 

prestationsmått såsom aktieavkastning, som till exempel använts av Laamanen och Keil 

(2008)? Då Tobins Q mäts i slutet av den tre-åriga förvärvsperioden t-2 till t beaktar den 

all historisk information för förvärvsperioden (alla förvärv) samt marknadens 

framåtriktade förväntningar om företagets prestation. Därmed hypotiserar jag att den 

valda förvärvsstrategin som utförts under perioden t-2 till t som helhet påverkar 

företagets värde i slutet av år t. Användning av aktieavkastning för perioden t-2 till t 

beskriver förvisso företagets värdering i slutet av år t, som enligt hypotesen i denna 

avhandling borde påverkas av den utövade förvärvsstrategin under perioden t-2 till t. 

Dock jämförs i avkastningsmetoden aktiepriset i slutet av år t till aktiepriset i början av 

år t-2, vilket leder till problem; enligt avhandlingens hypoteser bör företagets värde i 

början av år t-2 påverkas av företagets förvärvsstrategi under perioden t-5 till t-3. 
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Eftersom modellerna endast beaktar förvärvsstrategin under perioden t-2 till t kan inte 

aktiepriset i början av år t-2 kontrolleras för.  

6.3 Oberoende variabler 

Förvärvsstrategi 

Förvärvsstrategierna som definierats i kapitel fem representeras i modellerna som 

dummyvariabler. Ifall ett företag i år t tillhör strategin Relaterad-nationell tar dummyn 

Relaterad.nationellit värdet 1 och 0 annars, och så vidare. 

Strategimagnitud 

Ett mått på strategimagnitud används i den sista modellen. Måttet på strategimagnitud 

definieras som produkten mellan den absoluta Aggregerade industriella likheten 

[ekvation (7)] och den absoluta Aggregerade geografiska likheten [ekvation (8)]. 

Strategimagnituden är ett mått på hur långt ifrån mittpunkten i Figur 4 ett företag ligger. 

Absoluta tal används för att säkerställa att alla strategimagnitudvärden är positiva. 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑡

= |𝐴𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡|

∗ |𝐴𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡| 

(17) 

Förvärvsfrekvens 

För att kontrollera för antalet gjorda förvärv i modellerna som har Strategimagnitud 

som förklarande variabel används Förvärvsfrekvensit, definierad som antalet förvärv 

utförda av företag i under åren t-2 till t. 

6.4 Kontrollvariabler 

Till näst presenteras de kontrollvariabler som används i denna undersökning.   

Storlek 

Företagets storlek definieras som bokvärdet av totala tillgångar. Företagets storlek kan 

påverka Tobins Q bland annat genom att större företag ofta är äldre och har färre 

investeringsmöjligheter än mindre företag. Likaså kan storlek medföra dysfunktioner 

såsom fria kassaflödesproblem, inflytandeproblem och tillsynssvårigheter (Alhenawi 

och Krishnaswami, 2015). Storlek används därmed ofta som oberoende variabel i 

värderingsforskning (Capon, Farley och Hoenig, 1990). 
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Skuldsättningsgrad (SSG) 

Skuldsättningsgraden definieras enligt ekvation (18): 

𝑆𝑆𝐺𝑖𝑡 =
𝐿𝑆𝑖𝑡 + 𝐾𝑆𝑖𝑡

𝑀𝑉𝐸𝐾𝑖,𝑚𝑎𝑟𝑠 𝑡+1
 (18) 

där LSit är bokvärdet av långsiktiga skulder och KSit är bokvärdet av kortsiktiga skulder 

år t för företag i och MVEKi, mars t+1 är marknadsvärdet av eget kapital för företag i i slutet 

av mars år t+1. Skuldsättningsgraden används ofta som en kontrollvariabel då denna har 

påvisats kunna ha en inverkan på företags prestation och värdering (Capon, Farley och 

Hoenig, 1990).  

Lönsamhet 

Eftersom flera värderingsmetoder av företag baserar sig på någon form av lönsamhet är 

det intuitivt att lönsamhet har en möjlig positiv relation med Tobins Q. Därför används 

lönsamhet som en kontrollvariabel. Lönsamhet i denna undersökning definieras som 

räntabilitet på totala tillgångar enligt ekvation (19): 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡
 (19) 

Kapitalintensitet 

Kapitalintensitet definieras enligt ekvation (20): 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡
 (20) 

Enligt Capon, Farley och Hoenig (1990) är också kapitalintensitet en faktor som kan 

påverka företagets prestation och värdering. Där skuldsättningsgrad beskriver företagets 

finansiella hävstång tolkas kapitalintensitet ofta som företagets operativa hävstång 

(Lubatkin och Chatterjee, 1994).  

Tillväxt 

Tillväxt i denna undersökning representeras av omsättningstillväxt från år t-1 till år t: 
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𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡 =
(𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 − 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡−1)

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡−1
 (21) 

Likt lönsamhet är det intuitivt att tillväxt kan inverka på företags värdering; det är 

förväntat att ett företag vars omsättning vuxit (sjunkit) har en högre (lägre) värdering, 

ceteris paribus. Tillväxt används ofta som oberoende variabel i prestations- och 

värderingsundersökning (Capon, Farley och Hoenig, 1990). 

Nämnvärt är att det i litteraturen finns teorier och bevis på att forsknings- och 

undersökningskostnader samt marknadsföringskostnader kan ha en inverkan på Tobins 

Q. På grund av att majoriteten av observationerna inte har dessa poster tillgängliga i 

Compustats databas har måtten lämnats bort från modellerna. 

6.5 Statistiska modeller 

Modellerna estimeras enligt ekvation (14). För enkelhetens skull lämnas 

dubbelpunkterna ovanför variablerna bort, men alla variabler förutom 

dummyvariablerna är i ”demeaned” form.  Modell I ämnar testa den första sakhypotesen 

om att företag som har en definierad förvärvsstrategi är högre värderade än företag som 

inte har en definierad förvärvsstrategi. I Modell I används alla sampelföretags-år, 

oberoende av förvärvsaktivitet. I modellen representeras alla strategier – också den icke-

identifierade – med dummyvariabler. Därmed betecknar den uteblivna dummyvariabeln 

företag som inte gjort förvärv under den fokala treårsperioden som slutar år t. Därmed 

jämförs strategidummyvariablerna mot dessa icke-förvärvande företag (man kan tänka 

sig att 0 är alltid den uteblivna dummyvariabeln i modellen i kommande statistiska 

hypoteser). I Modell II utelämnas företags-år med en icke-definierad strategi. 

Strategidummyvariablerna jämförs också här mot icke-förvärvande företagen. I Modell 

III utelämnas företags-år som inte gjort förvärv under den fokala treårsperioden. 

Ekvationen är identisk med Modell II, endast jämförelsegruppen är olik. 

Strategidummyvariablerna jämförs i denna modell mot företag som har en icke-

definierad förvärvsstrategi. Mot denna bakgrund kan vi definiera modellerna och 

omformulera sakhypotesen till statistiska hypoteser enligt följande: 
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ln(𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑐𝑘𝑒. 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽3𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽4𝑂𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑂𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽8 ln(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑆𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽10𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽11𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽12𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡

+ ∑ 𝜆𝑡𝐷𝑖𝑡

𝑇

𝑡=2

+ 𝑢𝑖𝑡 

I 

ln(𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽2𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽4𝑂𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽5𝑂𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽8 ln(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽12𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡 + ∑ 𝜆𝑡𝐷𝑖𝑡

𝑇

𝑡=2

+ 𝑢𝑖𝑡 

II 

III 

Hypotes 1: Företag med en definierad förvärvsstrategi värderas högre än företag som 

inte har en definierad förvärvsstrategi 

H1a8:  B2 > 0 

H1b: B3 > 0 

H1c: B4 > 0 

H1d: B5 > 0  

Den andra sakhypotesen testas med Modell IV. Modellen estimeras på basen av 

observationer för samplet där endast företag med en antingen Orelaterad-nationell 

eller Orelaterad-internationell förvärvsstrategi ingår. I modellen utelämnas dummyn 

för Orelaterad-internationell. Modellen och den statistiska hypotesen är följaktligen: 

ln(𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽4𝑂𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽8 ln(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑆𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽10𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽11𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽12𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡

+ ∑ 𝜆𝑡𝐷𝑖𝑡

𝑇

𝑡=2

+ 𝑢𝑖𝑡 

IV 

 

 
 
 
____________________ 
8För att spara utrymme skrivs inte nollhypoteserna ut för varje enskild statistisk hypotes. Alla nollhypoteser 
är av formen Ho : βn = 0. 
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Hypotes 2: Av företag vars strategi fokuserar sig på orelaterade förvärv värderas 

företag som fokuserar sig på nationella förvärv högre än företag som fokuserar sig på 

gränsöverskridande förvärv 

H2: B4 > 0 

Fortsättningsvis testas den tredje sakhypotesen med Modell V. Här består samplet av 

företag vars strategi är endera Relaterad-internationell eller Orelaterad-internationell. 

I modellen utelämnas dummyn för Orelaterad-internationell. Därmed är modellen och 

den statistiska hypotesen enligt följande: 

ln(𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽3𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽8 ln(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑆𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽10𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽11𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽12𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡

+ ∑ 𝜆𝑡𝐷𝑖𝑡

𝑇

𝑡=2

+ 𝑢𝑖𝑡 

V 

Hypotes 3: Av företag vars strategi fokuserar sig på gränsöverskridande förvärv 

värderas företag som fokuserar sig på relaterade förvärv högre än företag som 

fokuserar sig på orelaterade förvärv 

H3: β3 > 0 

Den fjärde sakhypotesen testas följaktligen med Modell VI. Här består samplet av företag 

vars strategi är endera Relaterad-nationell eller Orelaterad-internationell. I modellen 

utelämnas igen dummyn för Orelaterad-internationell.  

ln(𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽2𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑. 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽8 ln(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑆𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽10𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽11𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽12𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡

+ ∑ 𝜆𝑡𝐷𝑖𝑡

𝑇

𝑡=2

+ 𝑢𝑖𝑡 

VI 

Hypotes 4: Företag vars strategi fokuserar sig på inhemska och relaterade förvärv 

värderas högre än företag vars strategi fokuserar sig på utländska och orelaterade 

förvärv. 

H4: β2 > 0 
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Den femte sakhypotesen testas med Modell VII för var och en av förvärvsstrategierna. 

Strategimagnituden kontrolleras för förvärvsfrekvens, eftersom fler förvärv inom en viss 

strategi kan hypotiseras medföra kunskap och expertis angående förvärven. 

ln(𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽6ln (𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑)𝑖𝑡 + 𝛽7𝐹ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠

+ 𝛽8 ln(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽12𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡 + ∑ 𝜆𝑡𝐷𝑖𝑡

𝑇

𝑡=2

+ 𝑢𝑖𝑡 

VII 

Hypotes 5: Inom varje förvärvsstrategi-grupp värderas företag med starkare fokus 

högre än företag med mildare fokus 

H5: β6 > 0 

 

Läsaren må undra varför samtliga modeller har en gemensam konstant α  då variablernas 

medeltal för varje enhet redan subtraherats från data [se ekvation (12)]. Enligt gretl:s 

användarguide (Cottrell och Lucchetti, 2019, s. 175) räknar programmet ut konstanten 

på samma vis som i statistikprogrammet Stata (Gould, 2013) genom att det globala 

medelvärdet läggs tillbaka till variablerna ifrån vilka enheternas medeltal redan 

subtraherats. Med detta erhålls exakt likadana koefficientestimat som i 

fasteffektmodellen utan en konstant, men medelfelen blir mer pålitliga på grund av att 

frihetsgraderna korrigeras i denna metod (Cottrell och Lucchetti, 2019; Gould, 2013). 

En ytterligare nämnvärd kommentar som bör lyftas fram handlar om förklaringsgraden 

R2. För fasteffektsmodellen finns det inte ett specifikt korrekt sätt att räkna R2. Det finns 

två huvudsakliga metoder för att estimera fasteffektsmodeller; LSDV-metoden [se 

ekavtion (11)] och ”within”-metoden [se ekvation (12)]. Följaktligen rapporterar gretl R2-

värden för bägge metoderna, och tolkningen skall göras på basen av vilketdera 

perspektivet som används. (Cottrell och Lucchetti, 2019) 
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6.6 Modelldiagnostik 

De ovan beskrivna regressionerna kräver att ett antal ekonometriska antaganden 

uppfylls för att modellerna ska kunna tolkas på ett pålitligt sätt. De centrala antagandena 

som brukar granskas är presenteras nedan (Brooks, 2008, ss. 129–130, 170):  

• E(ut) = 0: feltermerna är i genomsnitt noll 

• Var(ut) = σ2 < ∞: ingen heteroskedasticitet  

• Cov(ui,uj) = 0: ingen autokorrelation  

• ut ~ N(0, σ2): normalfördelning av feltermerna  

• Ingen multikollinearitet  

I det följande diskuteras hur dessa antaganden har beaktats i min undersökning; vilka 

test har utförts samt vilka åtgärder har använts ifall antagandena inte håller. 

Feltermerna är i genomsnitt noll 

Eftersom alla modeller i denna undersökning innehåller en konstant α är detta 

antagande automatiskt uppfyllt (Brooks, 2008, s. 131). 

Ingen heteroskedasticitet 

Med heteroskedasticitet menas icke-konstant varians av modellens feltermer. Formella 

test för heteroskedasticitet inkluderar bland annat White’s test (Brooks, 2008, ss. 134–

135). I min undersökning har jag tillämpat White’s test, vars resultat visar att modellerna 

är heteroskedastiska. Ett antal olika åtgärder för heteroskedasticitet föreslås inom 

litteraturen, såsom till exempel behandling av extremvärden med hjälp av logaritmering 

och / eller winsorisering (Brooks, 2008, s. 138). Även efter dessa åtgärder är modellerna 

ännu heteroskedastiska. Som lösning till detta använder jag robusta medelfel enligt 

Arellano (2003) i alla modellerna. Arellano:s (2003) medelfel korrigerar för både 

heteroskedasticitet och autokorrelation. 

Ingen autokorrelation 

Med autokorrelation menas att korrelationen mellan feltermer och deras egen 

tidsfördröjning är hög (Brooks, 2008, s. 139). Testet för autokorrelation som jag 
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använder är Durbin-Watson (Brooks, 2008, ss. 143–148), och utförs i gretl. I största 

delen av modellerna tyder DW teststatistikorna att autokorrelation existerar. Också detta 

åtgärdas genom att använda Arellano:s (2003) robusta medelfel som korrigerar för både 

heteroskedasticitet och autokorrelation. 

Normalfördelning av feltermerna 

Normalitet krävs för att kunna testa hypoteser om parametrarna i modellerna. Det mest 

populära formella tillvägagångssättet för att testa ifall feltermerna är normalfördelade är 

Jarque-Bera testet, som använder sig av måtten för både skevhet och kurtosis. (Brooks, 

2008, ss. 161–163). Resultaten från Jarque-Bera testen visar att feltermerna är onormalt 

fördelade. Emellertid medför detta inte större besvär eftersom jag kan tillämpa den 

centrala gränsvärdessatsen tack vare den stora sampelstorleken. (Brooks, 2008, s. 164) 

Ingen multikollinearitet 

Med multikollinearitet menas perfekt eller hög korrelation mellan de förklarande 

variablerna i modellen. Följderna av multikollinearitet är lägre t-värden, som förorsakas 

av att estimatorernas medelfel ökar. Därtill kan multikollinearitet leda till stora 

förändringar i resultaten ifall det förekommer ens små förändringar i data. Det finns 

inget exakt formellt test som bevisar existens av multikollinearitet. Däremot bör man 

granska noggrant korrelationsmatrisen för de förklarande variablerna för att hitta 

eventuella höga parvisa korrelationer dem emellan. (Brooks, 2008, ss. 170–172). Som 

kan ses från Tabell 7 är den högsta parvisa korrelationen endast -0,34 [ln(TobinsQ) och 

SSG], vilket tyder på att multikollinearitet inte borde medföra problem i modellerna. 

6.7 Metodkritik 

I och med att forskning angående långsiktiga förvärvsstrategier är ännu i ett relativt 

uppkommande skede har inte heller någon koncensus om den mest lämpliga metoden 

nåtts. Man kan säga att det finns lika många metoder som undersökningar. Denna 

undersökning är ett försök att kvantifiera företags förvärvsstrategier under en viss period 

för att sedan koppla dessa ihop med företags värdering i slutet av perioden. Vad som är 

rätt eller fel angående metoden är svårt att bestyrka på basen av tidigare forskning. Dock 

kommer jag i nästa stycken diskutera metoden från ett kritiskt perspektiv för att möjligen 

kunna förse förbättringsidéer för framtida forskning inom ämnet. 

Den första kritiken handlar om måttet för den industriella likheten mellan 

förvärvsparterna. Då ett sampel på tiotusentals förvärv analyseras måste detta göras på 
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basen av kvantitativa koder för industrier. I denna undersökning används förstahands 

SIC koder av förvärvsparterna, i enlighet med till exempel Alhenawi och Krishnaswani 

(2015). Därmed identifieras inte industriell likhet av förvärvsparterna som härstammar 

från eventuella gemensamma sekundära industrier. Således mäter den industriella 

likheten de facto likheten mellan förvärvsparternas huvudsakliga industri. 

Till näst kritiseras måttet för den geografiska likheten. På grund av datatillgänglighet och 

simplicitet används endast ett binärt mått på den geografiska likheten; antingen har 

förvärvsparterna sitt huvudkontor i samma land eller så inte. Även om huvudkontoret är 

i ett visst land betyder det nödvändigtvis inte att majoriteten av verksamheten också är i 

detta land. Metoden kunde i framtida forskning således eventuellt förbättras genom att 

inkludera fler variabler i måttet. Ifall datatillgängligheten9 ökar i framtiden vore det 

intressant att väga den geografiska likheten med andelen försäljning per land för 

förvärvsparterna. Likväl kunde olika kulturella aspekter såsom likheten mellan 

förvärvsparternas länders religion och språk samt geografiska distansen mellan 

länderna tas i beaktan då måttet för geografisk likhet byggs upp (Erel, Liao och 

Weisbach, 2012).  

Nästa objekt för kritik är valet av förvärvsperiodens längd. Perioden som består av tre år 

följer Laamanen och Keil (2008), men är arbiträr. Likaså beaktas inte förvärv som skett 

innan den fokala treårsperioden. En längre tidsperiod kunde ha använts, till exempel 

fem år enligt Alhenawi och Krishnaswani (2015). Dock är deras tidsperiod också arbiträr 

och således skulle den också vara föremål för liknande kritik. 

Survivorship bias – ett metodfel som uppstår då endast observationer som kvarstår i 

samplet används i undersökningen – kan också potentiellt vara ett problem i studien. 

Förvärvsstrategiers inverkan på värdering kan i metoden undersökas endast för de 

företag där tre konsekutiva år är tillgängliga. Följaktligen beaktar metoden inte ifall en 

viss förvärvsstrategi skulle ha en relation med till exempel kommande konkurs. 

Ett uppenbart potentiellt problem som ofta uppstår i regressioner handlar om kausalitet. 

Uppnår företag ett högre Tobins Q på grund av sin förvärvsstrategi, eller utövar de en 

viss förvärvsstrategi på grund av att de har ett högt Tobins Q? Kan vi säga att kausaliteten 

går från förvärvsstrategi till Tobins Q eller finns det risk för omvänd kausalitet?  

___________________ 
9För tillfället är den närmaste lösningen FactSet:s GeoRev-funktion, som dock ännu är väldigt bristfällig i 
och med att den inte täcker ett tillräckligt brett sampel av företag. Därtill är GeoRev-data tillgängliga endast 
från och med år 2003 (FactSet, 2019). 
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Enligt q-teorin kan Tobins Q påverka företagens förvärvsaktivitet (Jovanovic och 

Rousseau, 2002).  Emellertid, eftersom förvärvsaktiviteten i denna undersökning mäts 

under en treårsperiod medan Tobins Q mäts den sista dagen under treårsperioden 

borde omvänd kausalitet intuitivt inte utgöra större problem. Detta motiverar jag enligt 

följande; ifall q-teorin håller, gör företag med ex-ante högt Tobins Q fler förvärv ex-post. 

Med andra ord resulterar ett högt Tobins Q i fler förvärv. I min metod sker förvärven upp 

till tre år före datumet för mätning av Tobins Q, vilket därmed borde lindra problemet – 

alla förvärv är utförda före mätning av Tobins Q. Dock är risken ändå närvarande och 

resultaten bör därmed tolkas försiktigt. 

Slutligen, förvärv är ingalunda det ända sättet för företag att växa och utföra sin strategi. 

Också partnerskap och organisk tillväxt kan bidra till liknande strategiska mål som 

förvärv. Kusewitt (1985) poängterar att det är svårt att åtskilja effekten på prestation 

mellan förvärvsstrategi och organisk strategi. Även om denna undersökning skulle 

lyckas med att korrekt mäta förvärvsstrategier så är det sannolikt att deras prestations- 

och värderingsimplikationer späds ut av interna strategier (Kusewitt, 1985). Därmed bör 

viss aktsamhet utövas vid tolkning och analys av resultaten. 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten för de tidigare beskrivna modellerna. Först 

presenteras de huvudsakliga resultaten, varefter olika robusthetstest visas i kapitel 7.1. 

Tabell 10 visar resultaten för modellerna I till VI. 

Tabell 10 Resultat: Modellerna I–VI 

  Modell 

  I II III IV V VI 

Konstant 0,871*** 0,783*** 1,036*** 0,821*** 1,234*** 1,303*** 

  
(0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,000) 

Inga förvärv 
Jämförelse Jämförelse 

        

  
        

Icke-definierad 0,012   
Jämförelse 

      
  (0,277)         

Relaterad-nationell 0,032** 0,026 0,024*     -0,056 
  (0,050) (0,172) (0,064)     (0,242) 

Relaterad-internationell -0,001 -0,011 0,016   0,006   
  (0,975) (0,691) (0,500)   (0,914)   

Orelaterad-nationell 0,071*** 0,078*** 0,060*** 0,091**     
  (0,000) (0,000) (0,001) (0,031)     

Orelaterad-internationell 0,035 0,057* 0,009 
Jämförelse Jämförelse Jämförelse 

  (0,152) (0,053) (0,678) 

ln(Storlek) -0,162*** -0,155*** -0,178*** -0,169*** -0,184*** -0,200*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,000) 

SSG -0,232*** -0,218*** -0,237*** -0,195*** -0,304*** -0,185*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Lönsamhet 0,358*** 0,245*** 0,732*** 0,760*** 0,622*** 0,451*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,004) (0,000) 

Kapitalintensitet 1,478*** 1,498*** 1,225*** 1,289*** 1,279** 0,268 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,040) (0,297) 

Tillväxt 0,259*** 0,216*** 0,300*** 0,176*** 0,230*** 0,097*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) 

Observationer 46 720 30 953 23 230 3 135 1 843 4 567 

Antal unika företag 5 085 4 598 3 557 1 119 733 1 572 

LSDV R2 0,665 0,666 0,731 0,811 0,853 0,797 

Within R2 0,217 0,197 0,285 0,314 0,346 0,264 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 
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Generellt kan vi konstatera att kontrollvariablerna är starkt signifikanta. Båda 

förklaringsgraderna R2 (LSDV och ”within”) tenderar också vara på en hyfsad nivå. Dessa 

två aspekter tyder på att data och modellerna för estimering av Tobins Q är lämpliga.  

Modellerna I till III ämnar testa den första hypotesen om att företag med en fokuserad 

förvärvsstrategi har en hög värdering. I Modell I och II jämförs strategierna mot företag 

som inte gjort förvärv medan i Modell III jämförs företag med en definierad 

förvärvsstrategi mot förvärvande företag med en icke-definierad strategi. Resultaten ger 

starkast stöd för att förkasta nollhypotesen H1c (Orelaterad-nationell). Också H1a 

(Relaterad-nationell) kan delvis förkastas baserat på resultaten. Resultaten ger svaga 

grunder för att förkasta också nollhypotes H1d (Orelaterad-internationell). Överlag 

indikerar dessa resultat att företag möjligen kunde gynnas av fokuserade 

förvärvsstrategier, och att sådana som baserar sig på inhemska förvärv möjligen klarar 

sig bättre än sådana som riktar sig till gränsöverskridande förvärv. 

Hypoteserna två till fyra testas med modellerna IV till VI. Resultaten för Modell IV stöder 

hypotesen H2; det visar sig att Orelaterad-nationell strategin medför högre värdering än 

Orelaterad-internationell strategin. För hypoteserna H3 och H4 erhålls inga signifikanta 

resultat. Vad som är aningen överraskande är den negativa koefficienten för Relaterad-

nationell i modell VI, även om den saknar statistisk signifikans.  

Tabell 11 presenterar resultaten för varje förvärvsstrategis Modell VII. Kontrollvariabeln 

Förvärvsfrekvens saknar signifikans för alla strategier. Stöd för hypotes H5 erhålls för 

strategierna Relaterad-nationell (signifikant på <5 % nivå) samt Orelaterad-nationell 

(signifikant på <10 % nivå). Resultatet tyder på att en starkare fokus inom dessa 

förvärvsstrategier medför högre värdering. Däremot är Strategimagnitud koefficienten 

signifikant negativ på <10 % nivå för Orelaterad-internationell strategin. Detta skulle 

indikera att en mildare Orelaterad-internationell strategi vore att preferera i stället för 

en allt för extrem Orelaterad-internationell strategi. 
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Tabell 11 Resultat: Modell VII 

  Modell VII 

  
Relaterad-
nationell 

Relaterad-
internationell 

Orelaterad-
nationell 

Orelaterad-
internationell 

Konstant 1,211*** 1,184** 1,058*** 1,543*** 

  
(0,000) (0,036) (0,000) (0,007) 

Strategimagnitud 0,024** 0,034 0,024* -0,022* 
  (0,012) (0,146) (0,082) (0,084) 

Förvärvsfrekvens 0,004 -0,015 0,005 0,010 
  (0,464) (0,235) (0,215) (0,173) 

ln(Storlek) -0,215*** -0,160* -0,231*** -0,234** 
  (0,000) (0,087) (0,000) (0,017) 

SSG -0,148*** -0,192*** -0,145*** -0,455*** 
  (0,000) (0,001) (0,000) (0,001) 

Lönsamhet 0,378*** 0,545** 0,738*** 0,720* 
  (0,003) (0,012) (0,000) (0,084) 

Kapitalintensitet 
0,286 1,683** 1,076*** 0,824 

  (0,287) (0,029) (0,007) (0,451) 

Tillväxt 0,064** 0,130 0,117*** 0,266*** 
  (0,041) (0,163) (0,002) (0,002) 

Observationer 3 526 802 2 094 1 041 

Antal unika företag 1 291 365 831 423 

LSDV R2 0,807 0,877 0,827 0,872 

Within R2 0,264 0,376 0,315 0,409 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 

 

7.1 Robusthetstest 

Ett antal robusthetstest har utförts, både med hänsyn till olika sampeldefinitioner samt 

till olika nyanser för definiering av förvärvsstrategier.  

7.1.1 Råa värden 

Resultaten för samplet med råa värden är i stor grad i linje med de huvudsakliga 

resultaten för alla modeller: företag kan gynnas av fokuserade förvärvsstrategier; 

nationella förvärvsstrategier tenderar generera högre värdering; starkare fokus inom 

förvärvsstrategin tenderar generera högre värdering förutom för strategin Orelaterad-

internationell, där koefficienten är negativ och nära statistisk signifikans. 
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Tabell 12 Resultat: Modellerna I–VI, råa värden 

  Modell 

  I II III IV V VI 

Konstant 0,940*** 0,828*** 1,113*** 0,894*** 1,372*** 1,327*** 

  
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Inga förvärv 
Jämförelse Jämförelse 

        

  
        

Icke-definierad 0,023*   
Jämförelse 

      
  (0,062)         

Relaterad-nationell 0,075*** 0,062*** 0,062***     -0,053 
  (0,000) (0,004) (0,000)     (0,309) 

Relaterad-internationell 0,011 -0,008 0,030   0,019   
  (0,694) (0,801) (0,266)   (0,776)   

Orelaterad-nationell 0,102*** 0,106*** 0,081*** 0,087*     
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,062)     

Orelaterad-internationell 0,061** 0,086*** 0,019 
Jämförelse Jämförelse Jämförelse 

  (0,024) (0,007) (0,428) 

ln(Storlek) -0,179*** -0,169*** -0,188*** -0,178*** -0,202*** -0,210*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,022) (0,000) 

SSG -0,020*** -0,014*** -0,079*** -0,052*** -0,046 -0,064*** 
  (0,002) (0,009) (0,000) (0,007) (0,354) (0,002) 

Lönsamhet 0,168*** 0,075* 0,595*** 0,382*** 0,806*** 0,287** 
  (0,001) (0,086) (0,000) (0,000) (0,002) (0,049) 

Kapitalintensitet 1,491*** 1,401*** 1,326*** 1,398*** 1,213** 0,287 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,040) (0,145) 

Tillväxt -0,000 -0,000 0,012 0,000 -0,002* -0,001 
  (0,235) (0,186) (0,309) (0,934) (0,053) (0,539) 

Observationer 46 720 30 953 23 230 3 135 1 843 4 567 

Antal unika företag 5 085 4 598 3 557 1 119 733 1 572 

LSDV R2 0,619 0,626 0,695 0,791 0,839 0,782 

Within R2 0,147 0,136 0,214 0,247 0,282 0,220 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. 
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Tabell 13 Resultat: Modell VII, råa värden 

  Modell VII 

  
Relaterad-
nationell 

Relaterad-
internationell 

Orelaterad-
nationell 

Orelaterad-
internationell 

Konstant 1,227*** 1,337** 1,068*** 1,708*** 

  
(0,000) (0,023) (0,000) (0,004) 

Strategimagnitud 0,015* 0,035* 0,040*** -0,020 
  (0,083) (0,073) (0,006) (0,109) 

Förvärvsfrekvens 0,005 -0,012 0,006 0,011 
  (0,376) (0,377) (0,208) (0,152) 

ln(Storlek) -0,228*** -0,198** -0,237*** -0,239** 
  (0,000) (0,040) (0,000) (0,019) 

SSG -0,046*** -0,008 -0,041** -0,304*** 
  (0,006) (0,766) (0,024) (0,005) 

Lönsamhet 0,229* 0,732** 0,389*** 0,687 
  (0,100) (0,010) (0,000) (0,103) 

Kapitalintensitet 
0,254 1,358** 1,012** 0,860 

  (0,173) (0,042) (0,013) (0,432) 

Tillväxt 0,020 0,133 0,016 -0,003*** 
  (0,338) (0,182) (0,201) (0,009) 

Observationer 3 526 802 2 094 1 041 

Antal unika företag 1 291 365 831 423 

LSDV R2 0,794 0,869 0,810 0,862 

Within R2 0,225 0,348 0,267 0,358 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003).  
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. 

7.1.2 Samplet där förvärv med endast känd storlek beaktas 

För att kontrollera robustheten av valet av att inkludera alla förvärv i samplet även om 

storleken inte är tillgänglig har modellerna också testats på ett sampel som har använt 

endast sådana förvärv där storleken är känd10. Också dessa resultat är i stora drag i linje 

med de huvudsakliga resultaten.  

 

 

___________________ 
10För motivering, se diskussion i kapitel 5.2, ss. 27–28. 
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Tabell 14 Resultat: Modellerna I–VI, förvärv med känd storlek 

  Modell 

  I II III IV V VI 

Konstant 0,875*** 0,762*** 1,170*** 1,035*** 1,340*** 1,249*** 

  
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,000) 

Inga förvärv 
Jämförelse Jämförelse 

        

  
        

Icke-definierad 0,027***   
Jämförelse 

      
  (0,001)         

Relaterad-nationell 0,035** 0,030 0,015     -0,035 

  (0,033) (0,117) (0,297)     (0,561) 

Relaterad-internationell -0,008 -0,020 -0,006   0,077   
  (0,767) (0,503) (0,839)   (0,322)   

Orelaterad-nationell 0,078*** 0,085*** 0,056*** 0,040     

  (0,000) (0,000) (0,005) (0,412)     

Orelaterad-internationell 0,045 0,061* 0,011 
Jämförelse Jämförelse Jämförelse 

  (0,116) (0,051) (0,684) 

ln(Storlek) -0,163*** -0,155*** -0,191*** -0,202*** -0,222*** -0,208*** 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,004) (0,000) 

SSG -0,231*** -0,221*** -0,234*** -0,173*** -0,275*** -0,168*** 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Lönsamhet 0,359*** 0,265*** 0,726*** 0,610*** 0,531** 0,477*** 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,002) (0,044) (0,001) 

Kapitalintensitet 1,486*** 1,532*** 1,110*** 0,992** 1,233* 0,272 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,030) (0,060) (0,374) 

Tillväxt 0,259*** 0,224*** 0,266*** 0,152*** 0,293*** 0,096*** 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,002) 

Observationer 46 720 34 570 17 627 2 287 1 291 3 363 

Antal unika företag 5 085 4 796 3 035 905 566 1 301 

LSDV R2 0,665 0,670 0,734 0,824 0,861 0,811 

Within R2 0,218 0,199 0,292 0,313 0,349 0,262 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 

 

 



 

 

61 

Tabell 15 Resultat: Modell VII, förvärv med känd storlek 

  Modell VII 

  
Relaterad-
nationell 

Relaterad-
internationell 

Orelaterad-
nationell 

Orelaterad-
internationell 

Konstant 1,181*** 0,895 1,111*** 1,976*** 

  (0,000) (0,201) (0,000) (0,001) 

Strategimagnitud 0,031** 0,046 0,024 -0,032 
  (0,022) (0,199) (0,214) (0,116) 

Förvärvsfrekvens 0,016 0,015 0,001 0,022 
  (0,161) (0,621) (0,279) (0,350) 

ln(Storlek) -0,235*** -0,148 -0,240*** -0,318*** 
  (0,000) (0,208) (0,000) (0,003) 

SSG -0,131*** -0,156*** -0,124*** -0,413*** 
  (0,000) (0,008) (0,001) (0,004) 

Lönsamhet 0,367** 0,519** 0,691*** 0,643 
  (0,010) (0,037) (0,002) (0,182) 

Kapitalintensitet 0,238 1,591** 0,932** 0,776 
  (0,445) (0,026) (0,033) (0,564) 

Tillväxt 0,053 0,141 0,087** -0,368*** 
  (0,105) (0,186) (0,028) (0,000) 

Observationer 2 631 559 1 555 732 

Antal unika företag 1 068 273 673 322 

LSDV R2 0,822 0,875 0,836 0,881 

Within R2 0,266 0,338 0,314 0,448 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 

7.1.3 Minimikrav tre förvärv för att klassificeras som en 
förvärvsstrategi 

En förvärvsstrategi kan i princip implementeras på många olika vis. Ifall ett företag har 

tillgång till en viss mängd kapital för att göra förvärv kan kapitalanvändningen 

exemplifieras med två extrema scenarier. För det första kan företaget dela upp kapitalet 

i små delar för att utföra en serie av mindre förvärv. För det andra kan företaget använda 

hela kapitalet på en gång för att utföra ett stort transformativt förvärv. I bägge fallen kan 

företaget anses använda förvärv som verktyg för att verkliggöra deras företagsstrategi, 

och därmed har i förstahand inga restriktioner gjorts på antalet förvärv som utförs. 

Emellertid presenteras till följande resultat där företagen måste ha utfört minst tre 

förvärv under den fokala treårsperioden för att kunna klassificeras till en definierad 

förvärvsstrategi. Med andra ord tillhör i detta fall företag som utfört endast ett eller två 

förvärv till den icke-definierade förvärvsstrategin. Resultaten är i stora drag liknande 
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som de huvudsakliga resultaten för modellerna I till III. I modellerna IV till VI uppnås 

inga signifikanta resultat för förvärvsstrategierna. För Modell VII är det endast strategin 

Relaterad-nationell som uppnår statistisk signifikans.  

Tabell 16 Resultat: Modellerna I–VI, minst tre förvärv  

  Modell 

  I II III IV V VI 

Konstant 0,875*** 0,764*** 1,047*** 1,403*** 1,438** 1,664*** 

  
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,015) (0,000) 

Inga förvärv 
Jämförelse Jämförelse 

        

  
        

Icke-definierad 0,015   
Jämförelse 

      
  (0,144)         

Relaterad-nationell 0,061*** 0,077*** 0,035**     -0,007 
  (0,002) (0,007) (0,028)     (0,903) 

Relaterad-
internationell 0,019 0,014 0,003   -0,107   
  (0,519) (0,702) (0,902)   (0,141)   

Orelaterad-nationell 0,099*** 0,130*** 0,064*** 0,086     
  (0,000) (0,000) (0,002) (0,125)     

Orelaterad-
internationell 0,085*** 0,130*** 0,040 Jämförelse Jämförelse Jämförelse 
  (0,010) (0,004) (0,131) 

ln(Storlek) -0,163*** -0,150*** -0,179*** -0,226*** -0,179** -0,260*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,042) (0,000) 

SSG -0,231*** -0,223*** -0,236*** -0,225*** -0,514*** -0,221*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Lönsamhet 0,359*** 0,209*** 0,732*** 1,012*** 0,554 0,558*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,118) (0,003) 

Kapitalintensitet 1,475*** 1,552*** 1,204*** 0,987 0,557 -0,103 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,203) (0,778) (0,845) 

Tillväxt 0,259*** 0,219*** 0,302*** 0,139*** 0,263** 0,141*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,008) (0,013) (0,002) 

Observationer 46720 26 960 23 230 1 506 826 2 088 

Antal unika företag 5085 4 409 3 557 645 392 870 

LSDV R2 0,665 0,676 0,731 0,864 0,884 0,843 

Within R2 0,218 0,194 0,285 0,389 0,445 0,327 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 

 



 

 

63 

Tabell 17 Resultat: Modell VII, minst tre förvärv 

  Modell VII 

  
Relaterad-
nationell 

Relaterad-
internationell 

Orelaterad-
nationell 

Orelaterad-
internationell 

Konstant 1,636*** 1,059 1,462*** 1,939** 

  
(0,000) (0,189) (0,000) (0,020) 

Strategimagnitud 0,031** -0,007 0,008 -0,002 
  (0,030) (0,842) (0,625) (0,887) 

Förvärvsfrekvens -0,000 -0,020 0,011*** 0,003 
  (0,936) (0,181) (0,004) (0,648) 

ln(Storlek) -0,268*** -0,100 -0,245*** -0,289** 
  (0,000) (0,457) (0,000) (0,022) 

SSG -0,189*** -0,627*** -0,180*** -0,378* 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,064) 

Lönsamhet 0,336* 0,090 0,869*** 1,385* 
  (0,071) (0,795) (0,003) (0,074) 

Kapitalintensitet 
0,096 3,561** 1,047* -3,101 

  (0,824) (0,049) (0,074) (0,218) 

Tillväxt 0,133*** 0,257* 0,062 0,268* 
  (0,002) (0,0827) (0,214) (0,057) 

Observationer 1 613 351 1 031 475 

Antal unika 
företag 

717 192 487 228 

LSDV R2 0,856 0,909 0,880 0,904 

Within R2 0,330 0,589 0,395 0,473 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 

7.1.4 Två tidsperioder 

Eftersom undersökningens tidsperiod är lång testas också ifall resultaten håller för två 

olika delperioder. Den första delperioden är 1994 till 2005 medan den andra sträcker sig 

från 2006 till 2017. Resultaten för hypotes ett stämmer med de huvudsakliga resultaten 

för båda tidsperioderna. Under 1994–2005 får tredje hypotesen (Relaterad-

internationell värderas högre än Orelaterad-internationell) svagt stöd. Den senare 

tidsperioden visar liknande resultat för hypotes tre som i de huvudsakliga resultaten. För 

hypotes fem är koefficienten för strategimagnituden signifikant positiv för strategin 

Orelaterad-nationell medan den är signifikant negativ för strategin Orelaterad-

internationell. För den senare tidsperioden är endast koefficienten för strategin 

Relaterad-nationell statistiskt signifikant och positiv. De övriga förtecknen stämmer 
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med de huvudsakliga resultaten. Nämnvärt är också att koefficienten för 

förvärvsfrekvens är positivt signifikant i den senare tidsperioden för strategin Relaterad-

nationell och negativt signifikant för strategin Orelaterad-internationell. 

Tabell 18 Resultat: Modellerna I–VI, 1994–2005 

  1994 – 2005 

  Modell 

  I II III IV V VI 

Konstant 1,445*** 1,318*** 1,634*** 2,352*** 2,718*** 1,824*** 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,006) (0,000) 

Inga förvärv 
Jämförelse Jämförelse 

        

          

Icke-definierad 0,023   
Jämförelse 

      
  (0,107)         

Relaterad-nationell 0,059*** 0,036 0,050**     0,025 
  (0,004) (0,148) (0,011)     (0,782) 

Relaterad-internationell 0,019 0,014 0,001   0,157*   
  (0,602) (0,754) (0,978)   (0,096)   

Orelaterad-nationell 0,107*** 0,107*** 0,081*** 0,007     
  (0,000) (0,000) (0,001) (0,931)     

Orelaterad-internationell 0,071** 0,066 0,043 
Jämförelse Jämförelse Jämförelse 

  (0,043) (0,143) (0,186) 

ln(Storlek) -0,284*** -0,274*** -0,289*** -0,457*** -0,469*** -0,316*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,007) (0,000) 

SSG -0,241*** -0,227*** -0,259*** -0,168*** -0,175*** -0,220*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,004) (0,000) 

Lönsamhet 0,475*** 0,395*** 0,675*** 0,813*** 0,634 0,473** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,114) (0,020) 

Kapitalintensitet 1,160*** 1,178*** 0,710*** 0,261 1,016 0,049 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,593) (0,161) (0,867) 

Tillväxt 0,260*** 0,228*** 0,263*** 0,190*** 0,250*** 0,126*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) 

Observationer 24 531 16 762 11 788 1 646 843 2 422 

Antal unika företag 3 992 3 590 2 682 718 407 1 032 

LSDV R2 0,724 0,733 0,774 0,834 0,864 0,825 

Within R2 0,223 0,209 0,265 0,315 0,311 0,270 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 
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Tabell 19 Resultat: Modell VII, 1994–2005 

  1994 – 2005 

  Modell VII 

  
Relaterad-
nationell 

Relaterad-
internationell 

Orelaterad-
nationell 

Orelaterad-
internationell 

Konstant 1,798*** 1,895 2,570*** 3,376** 

  (0,000) (0,107) (0,000) (0,021) 

Strategimagnitud 0,016 0,051 0,041** -0,038* 
  (0,336) (0,357) (0,035) (0,093) 

Förvärvsfrekvens 0,003 -0,033 0,006 -0,014 
  (0,728) (0,115) (0,239) (0,301) 

ln(Storlek) -0,328*** -0,268 -0,536*** -0,575** 
  (0,000) (0,172) (0,000) (0,029) 

SSG -0,195*** -0,116** -0,130*** -0,318*** 
  (0,000) (0,031) (0,008) (0,006) 

Lönsamhet 0,393* 0,192 0,816*** 0,881 
  (0,060) (0,547) (0,002) (0,254) 

Kapitalintensitet 0,096 1,379* 0,070 0,525 
  (0,746) (0,067) (0,885) (0,688) 

Tillväxt 0,096** 0,136 0,144*** -0,296*** 
  (0,016) (0,366) (0,006) (0,002) 

Observationer 1 976 397 1 200 446 

Antal unika företag 859 203 549 223 

LSDV R2 0,833 0,893 0,850 0,875 

Within R2 0,260 0,278 0,328 0,425 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 
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Tabell 20 Resultat: Modellerna I–VI, 2006–2017 

  2006 – 2017 

  Modell 

  I II III IV V VI 

Konstant 1,889*** 1,842*** 2,042*** 1,562*** 2,499*** 2,519*** 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Inga förvärv 
Jämförelse Jämförelse 

        

          

Icke-definierad 0,016   
Jämförelse 

      
  (0,230)         

Relaterad-nationell 0,063*** 0,068*** 0,043***     -0,106 
  (0,001) (0,005) (0,007)     (0,112) 

Relaterad-internationell 0,021 0,022 0,034   -0,095   
  (0,486) (0,555) (0,231)   (0,166)   

Orelaterad-nationell 0,049** 0,061** 0,029 0,081*     
  (0,034) (0,036) (0,188) (0,092)     

Orelaterad-internationell 0,039 0,060* 0,028 
Jämförelse Jämförelse Jämförelse 

  (0,143) (0,073) (0,262) 

ln(Storlek) -0,255*** -0,260*** -0,273*** -0,230*** -0,331*** -0,3335*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

SSG -0,179*** -0,164*** -0,169*** -0,126*** -0,315*** -0,083*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,002) (0,004) 

Lönsamhet 0,354*** 0,242*** 0,808*** 0,915*** 0,775*** 0,493*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,003) 

Kapitalintensitet 1,254*** 1,120*** 1,245*** 1,470** 0,872 0,399 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,019) (0,365) (0,438) 

Tillväxt 0,198*** 0,151*** 0,272*** 0,165** 0,259*** 0,090** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,000) (0,030) 

Observationer 22 189 14 191 11 442 1 489 1 000 2 145 

Antal unika företag 3 208 2 844 2 141 601 441 849 

LSDV R2 0,752 0,752 0,817 0,886 0,903 0,860 

Within R2 0,257 0,231 0,352 0,407 0,438 0,324 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 
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Tabell 21 Resultat: Modell VII, 2006–2017 

  2006 - 2017 

  Modell VII 

  
Relaterad-
nationell 

Relaterad-
internationell 

Orelaterad-
nationell 

Orelaterad-
internationell 

Konstant 2,305*** 2,217*** 1,559*** 2,989** 

  (0,000) (0,000) (0,002) (0,000) 

Strategimagnitud 0,030** 0,048 0,012 -0,016 
  (0,015) (0,143) (0,426) (0,435) 

Förvärvsfrekvens 0,014* -0,018 -0,002 -0,023** 
  (0,078) (0,364) (0,850) (0,038) 

ln(Storlek) -0,329*** -0,284*** -0,229*** -0,403*** 
  (0,000) (0,002) (0,007) (0,000) 

SSG -0,075*** -0,216** -0,077*** -0,640*** 
  (0,007) (0,015) (0,009) (0,001) 

Lönsamhet 0,400** 0,804** 0,796** 0,600 
  (0,023) (0,021) (0,010) (0,145) 

Kapitalintensitet 0,198 0,673 0,848 1,274 
  (0,713) (0,598) (0,128) (0,349) 

Tillväxt 0,073 0,163* 0,063 -0,256** 
  (0,118) (0,092) (0,131) (0,014) 

Observationer 1 550 405 894 595 

Antal unika företag 644 205 404 259 

LSDV R2 0,861 0,906 0,894 0,917 

Within R2 0,334 0,495 0,307 0,444 

Beroende variabeln är den naturliga logaritmen av Tobins Q. P-värdet presenteras inom parentes. P-värden 
är baserade på robusta medelfel korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation à la Arellano (2003). 
Signifikansnivåer: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1. Variablerna är winsoriserade i samma form som i Tabell 6. 

 

7.1.5 Sammanfattning av robusthetstesten 

Generellt kan det konstateras att robusthetstesten är i stora drag i linje med de 

huvudsakliga resultaten. Mönstren i resultaten också för robusthetstesten är relativt 

konstanta: definierade förvärvsstrategier kan generera högre värde för företag, speciellt 

för strategier som är baserade på nationella förvärv; förvärvsstrategier som bygger på 

både orelaterade och gränsöverskridande förvärv tenderar generera lägre värde än 

sådana där den andra dimensionen är endera relaterad eller nationell; ju starkare fokus 

inom förvärvsstrategin, desto högre värdering, förutom för strategin Orelaterad-

internationell där det motsatta gäller. 

 



 

 

68 

8 DISKUSSION OCH ANALYS 

I detta kapitel diskuterar jag de erhållna resultaten. Syftet med min avhandling var att 

undersöka inverkan av långsiktiga förvärvsstrategin på företagets värdering. För att 

uppfylla sitt syfte har fem hypoteser relaterade till förvärvsstrategiers inverkan på det 

förvärvande företagets värdering framlagts. Den första hypotesen ämnade testa ifall 

företag med en definierad förvärvsstrategi har en högre värdering än företag som inte 

har en definierad förvärvsstrategi. Hypoteserna två, tre och fyra bygger på att företag 

som utövar en av studiens tre övriga definierade förvärvsstrategier (Relaterad-nationell, 

Relaterad-internationell och Orelaterad-nationell) värderas högre än företag som utövar 

förvärvsstrategin baserad på orelaterade och gränsöverskridande förvärv. Slutligen 

framlades hypotes fem, enligt vilken företag gynnas av en starkare fokus inom sin 

förvärvsstrategi. Utöver de ovan nämnda explicita hypoteserna påminns också i detta 

skede om den implicita hypotesen om att metoden för att klassificera företag in i 

förvärvsstrategier är gjort på ett korrekt sätt. Dock finns det inget formellt sätt att testa 

denna implicita hypotes. Följaktligen måste hög försiktighet utövas vid tolkningen av 

resultaten. 

Studiens resultat stöder för mestadels de framlagda hypoteserna, dock till varierande 

styrka och grad. För det första konstateras att de tre första modellerna generar tämligen 

konsistenta statistiska resultat som delvis stöder hypotes ett. Företag som följer 

Orelaterad-nationell strategin är starkt signifikant högre värderade än både företag som 

inte gjort förvärv och företag med en icke-definierad förvärvsstrategi. Också Relaterad-

nationell strategin verkar generera signifikant högre värdering än jämförelsegrupperna 

i två av tre modeller. Starkt stöd för hypotesen nås inte för strategin Orelaterad-

internationell, där endast en av de tre modellerna tyder på strategin genererar högre 

värdering än jämförelsegrupperna. Slutligen kan det konstateras att strategin Relaterad-

internationell inte når alls signifikanta resultat. Dessa resultat tyder på att företag kan 

gynnas av en definierad förvärvsstrategi. Närmaste koppling till tidigare forskning 

angående detta resultat är Hopkins (1987), som inte fann några statistiskt signifikanta 

skillnader i prestationen mellan företag med konsistenta förvärvsstrategier och företag 

med icke-konsistenta företagsstrategier. Dock påpekas att Hopkins metoder och 

definitioner av förvärvsstrategierna skiljer sig mycket åt från denna studie.  

Signifikant stöd för hypotes två påvisas; av företag vars strategi fokuserar sig på 

orelaterade förvärv visar det sig att företag som fokuserar sig på inhemska förvärv 

värderas högre än sådana som fokuserar sig på gränsöverskridande förvärv. Dock måste 
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det påpekas att statistiska signifikansen försvinner i några av robusthetstesten. 

Förvärvsstrategin Orelaterad-internationell kan enligt teorin förväntas vara den svåraste 

att implementera då den baserar sig på orelaterade förvärv på bägge dimensionerna 

(industriell och geografisk likhet). De företag vars strategi bygger på orelaterade förvärv 

möter svårigheter relaterade till kännedom av målföretagets industri (Roberts och Berry, 

1985) samt behovet att spendera tid och resurser för att lära känna till verksamheten av 

målföretaget (Hitt, Harrison och Ireland, 2001). Det ser ut att företag vars strategi är 

Orelaterad-nationell kan gynnas signifikant av att den andra dimensionen (geografisk 

likhet) inte medför ytterligare svårigheter att utföra framgångsrika förvärv: skillnader i 

ländernas ekonomiska, regulativa och kulturella strukturer behövs inte beaktas 

(Hofstede, 1980; House et al, 2002); processen att finna lämpliga målföretag och due 

diligence arbetet underlättas (Kissin och Herrera, 1990; Hitt och Pisano, 2004); dubbel 

ackulturation är inte ett problem vid integrationen efter förvärvet (Barkema, Bell och 

Pennings; Hitt och Pisano, 2004). Resultatet för denna hypotes är i linje med tidigare 

forskning kring enskilda gränsöverskridande förvärv, vars resultat tenderar tyda på att 

inhemska förvärv presterar bättre än gränsöverskridande förvärv (till exempel Aw och 

Chatterjee, 2004; Conn et al, 2005; Moeller och Schlingemann, 2005; Martynova och 

Renneboog, 2006). 

De huvudsakliga resultaten stöder inte hypoteserna tre och fyra då inga signifikanta 

skillnader i värderingen mellan Orelaterad-internationell och Relaterad-internationell 

eller Relaterad-nationell förvärvsstrategierna påvisas. Endast under första hälften av 

tidsperioden stöder resultaten hypotes tre om att strategin Relaterad-internationell 

genererar högre värde än strategin Orelaterad-internationell, vilket stämmer med Dos 

Santos, Errunza och Miller (2008). 

Enligt hypotes fem är strategimagnituden, det vill säga fokus av förvärvsstrategin, 

positivt relaterat till företagets värde. Vad som strategimagnitud mäter är produkten av 

de absoluta aggregerade industriella och geografiska likhetsmåtten. Ett högt 

strategimagnitudsmått kan uppnås till exempel genom att göra många, stora eller många 

och stora förvärv varav proportionen av relaterade (eller orelaterade) och inhemska 

(eller gränsöverskridande) förvärv är högt. Logiken är att företag som har en stor 

strategimagnitud tenderar vara fokuserade antingen på relaterade eller orelaterade 

förvärv och antingen på gränsöverskridande eller nationella förvärv. Företag med låg 

strategimagnitud är företag vars fokus inte är så starkt; antingen gör de endast få små 

förvärv eller så gör de många stora men sinsemellan olika förvärv. Hypotesen stöds av 
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resultaten för strategierna Relaterad-nationell och Orelaterad-nationell, där 

strategimagnituden har en signifikant positiv inverkan på värderingen. Däremot är 

strategimagnituden negativt relaterad till företagets värde för Orelaterad-internationell 

förvärvsstrategin. Detta är ett intressant fynd då företag som har en Orelaterad-

internationell strategi kan påvisas i viss mån att prestera bättre än företag som inte gör 

förvärv. Då man kombinerar dessa två resultat tyder det på att en Orelaterad-

internationell förvärvsstrategi kan vara bättre än att inte göra förvärv över huvud taget 

men att företag inte borde följa en alltför extrem förvärvsstrategi som baserar sig på 

orelaterade och gränsöverskridande förvärv. 

8.1 Implikationer till företagsledningen 

Resultaten av denna studie ger upphov till att diskutera de praktiska implikationerna till 

företagsledningen. Dessa implikationer bör igen tolkas med stor försiktighet, som 

motiverat tidigare. För det första tyder resultaten att företag kan gynnas av att göra 

förvärv, och mer specifikt av att ha en konsekvent förvärvsstrategi. Den andra 

implikationen är att företag kunde med förmån fokusera sig på inhemska 

förvärvsstrategier i stället för gränsöverskridande. Det ser ut att svårigheterna kopplade 

med gränsöverskridande förvärv bidrar till att företag som följer gränsöverskridande 

förvärvsstrategier har en lägre företagsvärdering än företag som följer inhemska 

förvärvsstrategier. Resultaten tyder också på att utforskning ytterom företagets 

huvudsakliga industri kan vara fördelaktigt, givet att utforskningen sker inom det egna 

landet. Slutligen, företag kan gynnas av att ha en starkare fokus inom sin förvärvsstrategi 

ifall strategin inte bygger på industriellt orelaterade och gränsöverskridande förvärv. 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Forskning om enskilda förvärv är redan mycket mättad. Därmed borde 

forskningsvinkeln riktas alltmer mot långsiktiga förvärvsstrategier och förvärvsmönster. 

Eftersom denna studie är banbrytande i och med den skribenten veterligen unika och 

nya kvantitativa metoden för att mäta förvärvsstrategier, har undersökningen strävat till 

att fungera som en enkel bas. Denna bas kan förhoppningsvis utvecklas och utforskas 

med mer komplicerade metoder. En grundlig diskussion om uppenbara framtida 

utvecklingsidéer framlades i kapitel 6.7 Metodkritik. Till exempel kunde den geografiska 

likheten mellan förvärvsparterna vägas med andelen försäljning i respektive land ifall 

datatillgängligheten förbättras i framtiden. Likaså kunde studien upprepas med att 

utforska olika tidsfönster för mätning av förvärvsstrategi. Eftersom denna undersökning 

har utförts på den amerikanska marknaden kunde fortsatt forskning göras på den 
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europeiska eller den nordiska marknaden. Ett mått på företagets värdering och hur det 

påverkas av den utförda förvärvsstrategin står i fokus i denna undersökning. Vad som i 

fortsättningen kunde vara intressant är att bygga en modell som kan beakta också 

överlevnaden av företag. På så sätt kunde man undersöka också ifall någon av 

förvärvsstrategierna bidrar med högre sannolikhet till konkurs. 
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9 SAMMANFATTNING 

Inom denna studie har jag undersökt inverkan av långsiktiga förvärvsstrategin på 

företagets värdering. Syftet motiverades med två huvudsakliga argument. Det existerar 

rikligt med forskning om enskilda förvärv och deras prestation. Inom finansiell litteratur 

har dock tyngdpunkten i dessa undersökningar varit att undersöka marknadens 

kortsiktiga reaktion till annonsering av enskilda förvärv. Däremot finns det endast fåtal 

existerande studier vars avsikt är att undersöka förvärv och förvärvsmönster inom en 

längre tidsperiod. Första argumentet lyder således att min undersökning ämnar täppa 

till denna lucka genom att utveckla en unik kvantitativ metod för att klassificera företag 

in i förvärvsstrategier baserat på industriella och geografiska likhetsdimensioner av 

utförda förvärv under en tidsperiod på tre år för att sedan granska ifall dessa strategier 

är relaterade till värderingen i slutet av perioden. Det andra argumentet är att tack vare 

det kvantitativa indelningssättet har denna avhandling klarat av att inkorporera ett 

sampel som är mångfaldigt större än tidigare relaterad forskning.  

I teoridelen behandlas förvärv och förvärvsstrategier. En översikt över hur tidigare 

akademiker klassificerar förvärv enligt strategiska aspekter har presenterats. Därefter 

diskuterar jag prestations- och värderingsimplikationer av de två huvudsakliga 

dimensionerna i denna studie. Jag visar att även om det förvisso finns mixade resultat 

så stöder majoriteten av tidigare empirisk forskning teorier som föreslår att industriellt 

relaterade förvärv presterar bättre än industriellt orelaterade förvärv samt att inhemska 

förvärv presterar bättre än gränsöverskridande förvärv. I slutet av teoridelen kombinerar 

jag de två dimensionerna och presenterar fyrfältsramverket som utgör grunden för 

förvärvsstrategi-indelningen i undersökningen. Efter detta formulerar jag hypoteserna 

som senare kommer att testas. Litteraturöversikten avslutas med att gå igenom tre 

tidigare forskningar som tangerar ämnet i denna avhandling. 

I avhandlingens datakapitel presenteras grundligt den metod som jag utvecklat och 

använt för att dela in företag i förvärvsstrategier. På basis av denna indelning uppstår 

fyra olika definierade förvärvsstrategier; Relaterad-nationell, Relaterad-internationell, 

Orelaterad-nationell och Orelaterad-internationell. Prestationen av dessa strategier 

mäts med värderingsmåttet Tobins Q. Företagen inom de fyra strategierna testas mot 

såväl företag med en icke-definierad strategi som företag som inte gjort förvärv under 

den fokala treårsperioden. Testen utförs med fasteffektsregressioner, där relevanta 

kontrollvariabler för Tobins Q har inkluderats.  
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De erhållna resultaten bör tolkas med aktsamhet eftersom det inte finns ett korrekt sätt 

att klassificera företag in i förvärvsstrategier. Med detta i åtanke har studien ändå funnit 

intressanta resultat som delvis stöder de framlagda hypoteserna. För det första kan det 

konstateras att företag möjligen kan gynnas av att ha en – enligt denna undersökning – 

definierad förvärvsstrategi. Stödet för hypotesen är starkast för de strategier som är 

baserade på inhemska förvärv. 

Det testades också ifall företag med Orelaterad-internationell förvärvsstrategin är lägre 

värderade än de tre övriga strategierna. Denna hypotes baserar sig på tidigare 

forskningsresultat av industriella likheten och geografiska likheten av individuella 

förvärv. Endast strategin Orelaterad-nationell kan signifikant påvisas generera högre 

värdering än strategin Orelaterad-internationell. Slutligen undersöktes också ifall fokus 

av den utförda förvärvsstrategin påverkar värderingen. Resultaten erhållna från dessa 

test antyder att strategimagnituden av de båda nationella strategierna har positiv 

inverkan på värdering medan strategimagnituden har en negativ inverkan på värdering 

för strategin Orelaterad-internationell.  
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BILAGA 1 FÖRDELNING AV SAMPLET ENLIGT FÖRVÄRVSSTRATEGI 
PER ÅR 
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BILAGA 2 DESKRIPTIV STATISTIK PÅ OLIKA DELSAMPEL – WINSORISERADE FIGURER 

Panel A: Hela samplet 

n = 46 720 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard 
avvikelse 

ln(Tobins Q) -2,52 -0,40 0,12 0,11 0,65 2,33 0,54 -0,20 88 % 

ln(Storlek) -3,12 4,61 5,97 6,04 7,40 12,92 -0,23 0,18 197 % 

SSG 0 % 1 % 13 % 36 % 38 % 464 % 18,30 3,94 69 % 

ROA -100 % -1 % 4 % 0 % 8 % 28 % 10,81 -2,98 19 % 

Kapitalintensitet -22 % 2 % 4 % 5 % 7 % 31 % 6,89 2,40 5 % 

Omsättningstillväxt -57 % -1 % 8 % 13 % 20 % 212 % 12,86 2,78 34 % 

Antal transaktioner 3 år 0 0 0 1,54 2 79 58,17 5,44 294 % 

Panel B: Samplet med företag med en förvärvsstrategi 

n = 7 463 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard 
avvikelse 

ln(Tobins Q) -2,52 -0,37 0,05 0,05 0,47 2,33 1,35 -0,14 74 % 

ln(Storlek) 1,24 5,26 6,48 6,52 7,71 12,92 -0,22 0,14 176 % 

SSG 0 % 7 % 24 % 47 % 54 % 464 % 14,31 3,43 72 % 

ROA -100 % 0 % 4 % 1 % 7 % 28 % 20,28 -3,86 14 % 

Kapitalintensitet -22 % 2 % 3 % 5 % 6 % 31 % 8,79 2,75 6 % 

Omsättningstillväxt -57 % 3 % 14 % 22 % 32 % 212 % 7,99 2,25 36 % 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,36 4 73 43,63 4,53 345 % 

Aggregerad industriell likhet -3,72 -0,89 0,77 0,76 2,05 6,00 -0,29 0,30 252 % 

Aggregerad geografisk likhet -0,57 0,37 0,64 0,85 1,29 3,25 0,23 0,86 101 % 
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Panel C: Samplet för Relaterad-nationell 

n = 3 526 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard 
avvikelse 

ln(Tobins Q) -2,52 -0,34 0,08 0,08 0,48 2,33 1,45 -0,07 72 % 

ln(Storlek) 1,36 5,21 6,39 6,48 7,65 12,27 -0,25 0,18 178 % 

SSG 0 % 7 % 25 % 48 % 56 % 464 % 13,46 3,30 72 % 

ROA -100 % -1 % 3 % 0 % 7 % 28 % 18,20 -3,68 15 % 

Kapitalintensitet -22 % 2 % 3 % 5 % 6 % 31 % 5,74 2,36 7 % 

Omsättningstillväxt -57 % 4 % 17 % 26 % 37 % 212 % 6,64 2,06 39 % 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,23 4 36 13,94 2,87 298 % 

Aggregerad industriell likhet 0,42 1,20 1,93 2,61 3,77 6,00 -0,72 0,80 179 % 

Aggregerad geografisk likhet 0,37 0,57 0,91 1,25 1,66 3,25 0,08 1,14 89 % 

Panel D: Samplet för Relaterad-internationell 

n = 802 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard 
avvikelse 

ln(Tobins Q) -2,52 -0,32 0,06 0,09 0,48 2,33 1,44 0,02 71 % 

ln(Storlek) 1,62 5,51 6,63 6,69 7,93 11,87 -0,29 0,06 175 % 

SSG 0 % 4 % 20 % 42 % 49 % 464 % 16,31 3,67 71 % 

ROA -100 % 0 % 4 % 0 % 7 % 28 % 15,47 -3,44 16 % 

Kapitalintensitet 0 % 2 % 3 % 5 % 6 % 31 % 8,74 2,73 5 % 

Omsättningstillväxt -57 % 2 % 12 % 17 % 26 % 212 % 8,22 1,94 28 % 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,10 4 39 32,34 3,93 290 % 

Aggregerad industriell likhet 0,42 0,65 1,04 1,65 2,06 6,00 2,05 1,69 147 % 

Aggregerad geografisk likhet -0,57 -0,57 -0,41 -0,38 -0,23 0,00 -1,26 0,38 18 % 
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Panel E: Samplet för Orelaterad-nationell 

n = 2 094 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard 
avvikelse 

ln(Tobins Q) -2,52 -0,42 0,01 -0,01 0,42 2,33 1,28 -0,22 75 % 

ln(Storlek) 1,24 5,07 6,29 6,32 7,49 11,83 -0,22 0,17 174 % 

SSG 0 % 10 % 27 % 54 % 60 % 464 % 11,42 3,16 81 % 

ROA -100 % 0 % 4 % 1 % 7 % 28 % 25,58 -4,34 13 % 

Kapitalintensitet 0 % 2 % 3 % 4 % 5 % 31 % 11,92 2,88 4 % 

Omsättningstillväxt -57 % 4 % 15 % 23 % 32 % 212 % 7,24 2,16 37 % 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,59 4 73 63,15 5,89 406 % 

Aggregerad industriell likhet -3,72 -3,10 -1,61 -1,92 -0,89 -0,08 -1,31 -0,33 120 % 

Aggregerad geografisk likhet 0,37 0,54 0,86 1,18 1,50 3,25 0,53 1,29 86 % 

Panel F: Samplet för Orelaterad-internationell 

n = 1 041 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard 
avvikelse 

ln(Tobins Q) -2,52 -0,38 0,06 0,04 0,53 2,33 1,04 -0,28 77 % 

ln(Storlek) 1,58 5,82 6,99 6,93 8,00 12,92 0,16 0,03 167 % 

SSG 0 % 5 % 17 % 32 % 37 % 464 % 30,17 4,65 52 % 

ROA -100 % 1 % 5 % 2 % 8 % 28 % 23,20 -3,90 12 % 

Kapitalintensitet 0 % 2 % 3 % 4 % 5 % 31 % 11,45 2,84 4 % 

Omsättningstillväxt -57 % 0 % 9 % 13 % 19 % 212 % 19,32 3,45 29 % 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,57 4 31 13,72 3,23 389 % 

Aggregerad industriell likhet -3,72 -1,02 -0,46 -0,80 -0,19 -0,08 2,95 -1,87 90 % 

Aggregerad geografisk likhet -0,57 -0,40 -0,17 -0,24 -0,07 0,00 -1,08 -0,64 20 % 
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BILAGA 3 DESKRIPTIV STATISTIK PÅ OLIKA DELSAMPEL – RÅA FIGURER 

n = 23 230 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard-
avvikelse 

Tobins Q 0,00 0,71 1,14 1,57 1,82 87,46 322,10 11,60 190% 

Storlek 2 207 738 4 333 2 647 406 794 159,10 10,53 1 522 453% 

SSG 0% 3% 16% 39% 40% 3021% 199,27 11,25 99% 

ROA -824% 1% 5% 2% 8% 191% 368,56 -12,93 18% 

Kapitalintensitet -22% 2% 3% 5% 6% 145% 36,62 4,27 6% 

Omsättningstillväxt -99% 1% 9% 16% 22% 19 858% 16 707,58 120,69 141% 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,11 4 79 45,50 4,94 355% 

Aggregerad industriell likhet -64,74 -0,08 0,01 0,30 0,42 50,73 85,45 1,37 270% 

Aggregerad geografisk likhet -17,10 0,00 0,06 0,36 0,37 22,74 69,19 5,48 107% 
Storlek är totala tillgångar i miljoner dollar. SSG är bokvärdet at totala skulder dividerat med marknadsvärdet av eget kapital. ROA är nettoinkomst dividerat med totala 
tillgångar. Kapitalintensitet är investeringar i anläggningstillgångar dividerat med totala tillgångar. Omsättningstillväxt är tillväxten i omsättning från föregående år. 
Kurtosis är rå kurtosis. 
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Panel A: Hela samplet 

n = 46 720 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard-
avvikelse 

Tobins Q 0,00 0,67 1,12 1,72 1,92 153,78 491,02 14,78 258% 

Storlek 0 101 392 3 043 1 630 406 794 233,69 12,72 1 248 403% 

SSG 0% 1% 13% 43% 38% 17 188% 2 204,85 36,15 191% 

ROA -1364% -1% 4% -1% 8% 361% 274,42 -10,35 27% 

Kapitalintensitet -22% 2% 4% 5% 7% 145% 28,74 3,77 6% 

Omsättningstillväxt -100% -1% 8% 37% 20% 37 0147% 29 135,15 161,00 1942% 

Antal årliga transaktioner 0 0 0 0,51 1 26 40,60 4,77 116% 

Antal transaktioner 3 år 0 0 0 1,54 2 79 58,17 5,44 294% 

Panel B: Samplet med företag med en förvärvsstrategi 

n = 7 463 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard-
avvikelse 

Tobins Q 0,00 0,69 1,06 1,43 1,61 87,46 606,43 17,35 193% 

Storlek 3 193 652 3 296 2 236 406 794 373,26 15,76 1 225 406% 

SSG 0% 7% 24% 51% 54% 2704% 134,44 9,35 111% 

ROA -824% 0% 4% 0% 7% 78% 376,03 -15,17 23% 

Kapitalintensitet -22% 2% 3% 5% 6% 87% 24,58 4,17 7% 

Omsättningstillväxt -98% 3% 14% 28% 32% 19 858% 5 822,61 72,64 244% 

Antal årliga transaktioner 0 0 1 1,20 2 20 17,36 3,01 147% 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,36 4 73 43,63 4,53 345% 

Aggregerad industriell likhet -64,74 -0,89 0,77 0,84 2,05 50,73 26,86 0,47 470% 

Aggregerad geografisk likhet -17,10 0,37 0,64 0,95 1,29 22,74 24,78 2,95 174% 
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Panel C: Samplet för Relaterad-nationell 

n = 3 526 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard-
avvikelse 

Tobins Q 0,00 0,71 1,08 1,50 1,62 87,46 530,66 17,99 239% 

Storlek 4 182 594 3 223 2 103 212 949 161,99 10,66 1 028 412% 

SSG 0% 7% 25% 51% 56% 2052% 107,61 8,23 101% 

ROA -824% -1% 3% -1% 7% 49% 408,33 -16,00 26% 

Kapitalintensitet -22% 2% 3% 6% 6% 87% 17,01 3,63 8% 

Omsättningstillväxt -98% 4% 17% 28% 37% 1817% 300,87 13,76 68% 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,23 4 36 13,94 2,87 298% 

Aggregerad industriell likhet 0,42 1,20 1,93 3,32 3,77 50,73 29,19 4,50 426% 

Aggregerad geografisk likhet 0,37 0,57 0,91 1,47 1,66 22,74 27,62 4,27 170% 

Panel D: Samplet för Relaterad-internationell 

n = 802 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard-
avvikelse 

Tobins Q 0,03 0,72 1,07 1,43 1,62 15,34 25,99 4,19 139% 

Storlek 5 246 757 3 502 2 770 142 865 91,68 8,36 998 859% 

SSG 0% 4% 20% 48% 49% 2704% 217,59 12,52 133% 

ROA -325% 0% 4% 0% 7% 78% 102,33 -7,50 19% 

Kapitalintensitet 0% 2% 3% 5% 6% 43% 12,02 3,07 5% 

Omsättningstillväxt -67% 2% 12% 19% 26% 1085% 313,63 14,59 48% 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,10 4 39 32,34 3,93 290% 

Aggregerad industriell likhet 0,42 0,65 1,04 1,86 2,06 34,41 53,55 5,91 255% 

Aggregerad geografisk likhet -17,10 -0,79 -0,41 -0,74 -0,23 0,00 65,18 -6,63 119% 
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Panel E: Samplet för Orelaterad-nationell 

n = 2 094 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard-
avvikelse 

Tobins Q 0,00 0,66 1,01 1,32 1,52 22,50 54,29 5,70 137% 

Storlek 3 159 538 2 636 1 782 137 300 110,58 9,08 850 488% 

SSG 0% 10% 27% 59% 60% 1917% 73,94 7,22 123% 

ROA -588% 0% 4% 1% 7% 35% 282,29 -14,35 24% 

Kapitalintensitet 0% 2% 3% 4% 5% 43% 18,58 3,43 4% 

Omsättningstillväxt -91% 4% 15% 28% 32% 4295% 795,85 25,35 122% 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,59 4 73 63,15 5,89 406% 

Aggregerad industriell likhet -64,74 -3,10 -1,61 -2,86 -0,89 -0,08 49,54 -5,70 426% 

Aggregerad geografisk likhet 0,37 0,54 0,86 1,37 1,50 21,58 35,31 4,83 161% 

Panel F: Samplet för Orelaterad-internationell 

n = 1 041 min 1. kvartilen median 
medel-
värde 

3. 
kvartilen max kurtosis skevhet 

Standard 
avvikelse 

Tobins Q 0,03 0,69 1,06 1,39 1,69 18,81 40,05 4,91 138% 

Storlek 5 336 1 089 4 711 2 994 406 794 211,20 13,65 2 220 347% 

SSG 0% 5% 17% 36% 37% 1988% 245,31 14,07 100% 

ROA -332% 1% 5% 2% 8% 29% 183,52 -10,72 17% 

Kapitalintensitet 0% 2% 3% 4% 5% 31% 11,45 2,84 4% 

Omsättningstillväxt -80% 0% 9% 34% 19% 19 858% 1 025,76 31,92 617% 

Antal transaktioner 3 år 1 1 2 3,57 4 31 13,72 3,23 389% 

Aggregerad industriell likhet -15,03 -1,02 -0,46 -0,94 -0,19 -0,08 30,59 -4,85 158% 

Aggregerad geografisk likhet -6,65 -0,40 -0,17 -0,38 -0,07 0,00 27,68 -4,57 65% 
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BILAGA 4 KORRELATIONSMATRIS MED RÅA VÄRDEN 

  Tobins 
Q Storlek SSG ROA 

Kapital-
intensitet 

Oms. 
tillväxt 

Tobins Q  0,00 -0,15 0,02 0,04 0,04 

Icke-definierad 0,05 0,05 -0,08 0,08 0,00 -0,06 

Relaterad-nationell -0,02 -0,03 0,05 -0,06 0,06 0,04 

Relaterad-internationell -0,01 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 0,00 

Orelaterad-nationell -0,04 -0,04 0,06 -0,03 -0,05 0,03 

Orelaterad-internationell -0,02 0,01 -0,01 0,00 -0,03 0,03 

Storlek   -0,01 0,07 0,00 -0,01 

SSG    -0,11 0,05 -0,01 

ROA     -0,02 0,01 

Kapitalintensitet      0,03 

Omsättningstillväxt       
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BILAGA 5 GENOMSNITTLIGA TOBINS Q ÖVER TID 

 

 

 


