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Sammandrag   
 

Studien undersöker vad som motiverar serieförvärvare och hur organisationers erfarenhet 

påverkar motiv. Vi visar att serieförvärvare primärt motiveras av att uppnå en operationell 

synergi, via intäktsökningar eller kostnadsminskningar, vilket i olika grad kan beskrivas i 

termer av ett förvärvsprogram. Genom ett kvalitativt närmande har fem noterade svenska 

serieförvärvares förvärv gjorda de senaste tre åren undersökts. Via analys av pressmeddelanden 

och genom semistrukturerade intervjuer finner vi att serieförvärvare upplever att de blir bättre 

på att värdera potentiella förvärv om dessa baseras på liknande synergistiska logik som tidigare 

använts. Detta djupgående förhållningsätt ökar förståelsen för varför företag förvärvar och hur 

förvärv kan användas för att skapa värde.  
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1. Introduktion    
Under 2018 gjordes företagsförvärv och företagssammanslagningar världen över till ett värde 

av 3 896 miljarder dollar (Statista, 2019), vilket överstiger BNP för flera stora länder. Förvärv 

och sammanslagningar har under många år representerat en viktig gren av den strategiska och 

finansiella litteraturen (Cartwright och Schoenberg, 2006). Trott detta misslyckas merparten av 

alla förvärv, i den mån att de inte ger aktieägarna för det förvärvande bolaget något mervärde 

på lång sikt (Zollo och Meier, 2008).  

 

Merparten av studierna på området har visat att den största delen av det värdet förvärv skapar 

går till det förvärvade företaget. Det döljer dock att det finns en stor variation i hur förvärv 

påverkar det förvärvade företaget (Cartwright och Schoenberg, 2006). Klart är dock att det 

fortfarande saknas viktiga komponenter för att förklara varför somliga förvärv lyckas bättre än 

andra (King, Dalton, Daily och Covin, 2004). Komplexiteten har attraherat flera olika 

forskningsströmmar (Cartwright och Schoenberg, 2006), men en av de grundläggande 

aspekterna är vad som motiverar företag att förvärva. Vilket är intressant för bland annat de 

som ska värdera förvärvande företag.  

 

Att utvärdera ett förvärv utifrån dess kortsiktiga påverkan på aktiepriset har visats vara 

missvisande (Zollo och Meier, 2008), vilket motiverar ett bredare förhållningssätt. En stor 

mängd studier har ägnats åt värdeskapande, och funnit att synergier är en av de drivande 

faktorerna (Yaghoubi, Yaghoubi, Locke och Gibb, 2016). De flesta av dessa är baserade på 

resursteori (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991), där ett företag ses som en bunt med resurser som 

genom likheter och komplettering av andra resurser kan skapa mervärde (Bauer och Matzler, 

2014; Larsson och Finkelstein, 1999). Vilket ligger till grund för den så kallade 

synergihypotesen och som empiriskt visats förklara hur förvärv skapar mervärde (Seth, 1990a; 

Seth, Song och Pettit, 2002; Bradley, Desai och Kim, 1988). En alternativ förklaring till bristen 

på mervärde för det förvärvande företaget har baserats på att företag har en överdriven tro på 

sin förmåga att skapa värde genom förvärv (Roll, 1986). Ytterligare förklaringar har varit 

alternativa motiv, som i större utsträckning baseras på att beslutsfattaren når egen vinning via 

förvärv (Trautwein, 1990). 

 

När beslutsfattare frågats har dock synergier visats vara det huvudsakliga motivet till förvärv 

(Mukherjee, Kiymaz, och Baker, 2004). Synergier är ett brett begrepp och har definierats och 

kategoriserats på flera olika sätt i litteraturen (Garzella och Fiorentino, 2014). I grova drag finns 
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det två typer av synergistiska motiv, operationella och finansiella (Rabier, 2017; Devos, 

Kadapakkam och Krishnamurthy, 2009). Där finansiella bygger på en minskning i den risk som 

är förknippat med företaget och leder till mervärde genom diversifiering, minskade kostnader 

av kapital (Leland, 2007; Hann, Ogneva och Ozbas, 2013) samt efterföljande effekter som 

förändrad kapitalstruktur och minskade skattekostnader (Devos, m.fl., 2009).  

 

Operationella synergier bygger på kostnadsminskningar och intäktsökningar till följd av 

förvärvet (Garzella och Fiorentino, 2017; Rabier, 2017). Där operationella synergier visats stå 

för större mervärden (Devos, m.fl., 2009) men också större risk (Rabier, 2017). Trots detta vet 

vi relativt lite om hur individuella företag förhåller sig till dessa mervärden (Grant, 2018). Flera 

studier har poängterat vikten av att bättre förstå förvärvares motiv (Calipha, Tarba och Brock, 

2010; Garzella och Fiorentino, 2014) samt att förvärvslitteraturen i större utsträckning bör 

fokusera på kvalitativa studier som ämnar att vidga den nuvarande teorin (Cartwright, 

Teerikangas, Rouzies och Wilson-Evered, 2012).  

 

De flesta studier som gjorts på förvärvares motiv har gjorts utifrån enskilda förvärv, 

förvånansvärt få gjorts på en serie av förvärv gjorda av samma företag (Laamanen och Klein, 

2008). De som har gjorts har generellt närmat sig motiv genom att se flera förvärv som ett 

förvärvsprogram där lyckosamma program har baserats på liknande motiv. I dessa studier har 

även erfarenhet från tidigare förvärv visats vara kritiskt för att förvärvsprogrammen ska lyckas 

(Chatterjee, 2009). Erfarenhet har vidare visats vara en central variabel för att förutsäga om ett 

förvärv blir lyckat eller inte (Basuil och Datta, 2015), framförallt då det gäller att realisera 

operationella synergier (Kim och Davis, 2019). Även om flera studier visat att serieförvärvare 

lär sig av tidigare förvärv saknas det fortfarande viktiga variabler för att förklara i vilken kontext 

denna inlärning sker (Chao, 2018). 

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att vidga kunskapen om vad som motiverar företag att förvärva. 

Genom att undersöka serieförvärvande företag, kan flera förvärv gjorda av ett och samma 

företag undersökas och ge ett longitudinellt perspektiv av motiv. Då företag som förvärvar 

mycket kan väntas har mer erfarenhet av förvärv lämpar sig denna studie även väl för att 

undersöka i vilken mån erfarenhet påverkar motivet till förvärv. Med utgångspunkt i att företag 

är vinstdrivande och ämnar skapa så stort mervärde för aktieägarna ämnar studien att utröna 

vad som motiverar svenska serieförvärvande företag att förvärva samt hur detta påverkas av 

förvärvarens erfarenhet av förvärv, vilket kan operationaliseras i frågeställningen:  
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Vad motiverar serieförvärvare att förvärva och hur påverkar organisationers 

erfarenhet?  

 

2. Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Resursbaserat synsätt  
Förvärv har förklarats utifrån många olika perspektiv (Trautwein, 1990). Det vanligaste grundar 

sig i en resursbaserad syn på företag (Penrose, 1959), där ett företag ses som en bunt med 

resurser som potentiellt kan utnyttjas mer effektivt om de kombineras med en annan bunt med 

resurser, det vill säga ett annat företag (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Ur ett 

förvärvsperspektiv har resursernas likheter då fler av samma typ av resurser kan skapa 

mervärde, alternativt kan resurserna komplettera varandra och därigenom vara värdeskapande 

(Larsson och Finkelstein, 1999; Bauer och Matzler, 2014). Baserat på denna syn och empiriska 

bevis har synergihypotesen vuxit fram, där förvärv är värdeskapande i den mån de motsvaras 

av en synergi (Bradley, m.fl., 1988; Seth 1990a; Seth, Song och Pettit, 2002). Ett grundläggande 

sätt att se på värdeskapandet är att de två företagen är värda mer tillsammans än de skulle vara 

separat, ofta exemplifierat genom 1+1=3 (Brealey, Myers och Allen, 2017).  

 

Ytterligare kriterier för att förvärv ska vara att betraktat som värdeskapande är att de resurser 

som det förvärvade företaget består av inte ska vara lättillgängliga på annat håll, de bör således 

vara unika i någon form (Wernerfelt, 1984). För att förvärvet ska vara värdeskapande för det 

förvärvande företaget krävs vidare att de unika resurserna ska skapa mer värde för det 

förvärvande företaget än för det förvärvande företagets konkurrerande budgivare (Bradley, 

m.fl., 1988; Capron, 1999). Vilket är fallet om de utgör en bättre strategisk matchning (Bauer 

och Matzler, 2014) eller leder till större finansiella synergier (Rabier, 2017).  

 

 

2.2 Operationella synergier 
 
Operationella synergier bygger på kostnadsminskningar och intäktsökningar till följd av 

förvärvet (Garzella och Fiorentino, 2017; Rabier, 2017). Det vill säga att kombinationen av de 

resurser som företagen består av leder till bättre utnyttjande av företagens resurser, vilket kan 

nyttjas i den dagliga verksamheten och leda till kostnadsbesparingar eller intäktsökningar. 

Nedan följer en kategorisering av de teorier som ligger till grund för operationella synergier. 
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2.2.1 Kostnadsminskningar på grund av skalfördelar 

 
Skalfördelar eller stordriftsfördelar grundar sig i att alla kostnader inte är rörliga varför 

marginalkostnaden generellt minskar om det är möjligt att producera fler enheter utan att öka 

alla fasta kostnader. Sherman och Rupert (2006) såg en minskad driftkostnad på i genomsnitt 

22% i banksektorn. Ur ett resursbaserat synsätt innebär det att den samling resurser som ett 

företag består av utnyttjas mer effektivt (Singh och Montgomery, 1987). Penrose (1959) menar 

på att företag ofta har överskott av någon resurs och ökad storlek ger större möjligheter att 

utnyttja ett överskott av resurser.  

 

Skalfördelar återfinns i både specifika enheter såsom tillverkning, forskning/utveckling och 

försäljning (Singh och Montgomery, 1987), men även mer generella skalfördelar genom 

effektivisering av overheadkostnader som, administration och finansiell kontroll (Rabier, 

2017). När företag är relaterade till varandra, exempelvis genom att de består av liknande 

resurser, är aktiva på samma marknad eller har samma kunder är chansen större att skalfördelar 

kan utnyttjas (Chatterjee, 1986; Rabier, 2017; Bradley m.fl., 1988).  

                                          

2.2.2 Intäktstillväxt genom tillgång till det förvärvade bolagets 
produktutbud  
 
Att uppnå intäktstillväxt genom synergier via tillgång till produktmarknader har länge ansetts 

driva förvärv (Hoberg och Philips, 2010). Det har tidigare visats vara det mest citerade motivet 

i pressmeddelanden, som släpps i samband med förvärv (Rabier, 2017). Samt ett av de högst 

rankade motiven bland mellanhänder i förvärvsprocesser (Walter och Barney, 1990). En ökning 

i intäkter kan uppnås då förvärvaren får tillgång till en ny produkt som breddar befintliga 

produktutbudet eller på annat sätt kompletterar produktutbudet (Rabier, 2017). Detta kan ses 

som synergistiskt om de resurser som det förvärvande företaget består av och som representerar 

en ny produkt kompletterar de befintliga resurserna i företaget (Wernerfelt, 1984). Ett konkret 

exempel är då förvärvade företaget saknar det förvärvande företagets försäljnings- och 

marknadsföringsavdelning och därigenom inte kan uppnå samma intäktsökning på egen hand 

(Brealey m.fl., 2017).  

 

Hoberg och Philips (2010) finner empiriskt stöd för att förvärv som är grundat på 

komplimenterande resurser och leder till en introduktion av nya produkter i förvärvarens 

produktutbud är värdeskapande. Framförallt om dessa produkter är lika företagets egna 

produkter och skiljer sig från företagets konkurrenters produkter.   
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 2.2.3 Intäktstillväxt genom innovation och skapandet av nya produkter   
 
Att förvärva innovation har visats vara en kritisk faktor för företags förmåga att behålla 

konkurrensfördelar (Hitt, Hoskisson, Johnson och Moesel, 1996). Intäktsökning via innovation 

och skapande av nya produkter skiljer sig från intäktsökningar genom tillgång till förvärvarens 

produktutbud, då värdet kommer av produkter och innovation som inte finns vid 

förvärvstillfället. Det är framförallt kunskap som potentiellt kan leda till nya produkter och 

innovation som förvärvas (Katila och Ahuja, 2001), men inte enbart den kunskap som finns i 

företaget vid förvärvstidpunkten utan den potentiella kunskapen som kan komma att skapas i 

företaget som är viktig (Puranam och Srikanth 2007; Makri, Hitt och Lane, 2010).  

 

Synergierna kommer av kapaciteten att ta fram innovation och nya produkter och bestående av 

att kunskap och teknologier i företagen kompletterar varandra. En följd av detta är att de 

förvärvande och förvärvade företaget kan lära sig av varandra (Makri m.fl., 2010). Synergierna 

kommer således i större grad av ett ömsesidigt informationsutbyte som gör att resurserna i de 

båda företagen kan nyttjas mer effektivt. 

 

Capron (1999) argumenterade för att det framförallt är när det förvärvande företagets resurser 

kan nyttjas i det förvärvade företaget som innovationsgrundade förvärv är värdeskapande. 

Argumentationen liknar den Bradley m.fl. (1988) för och bygger på att målföretaget är värt mer 

hos förvärvaren än för förvärvarens konkurrerande budgivare. Vilket även visats vara 

förknippat med aktieägares abnormala avkastning (Capron och Pistre, 2002).  

 

2.2.4 Intäktstillväxt genom tillgång till det förvärvade bolagets geografiska 
marknad 
 
Genom att förvärva ett företag kan förvärvarna få tillgång till de distributionskanaler företaget 

besitter rent geografiskt. Dessa distributionskanaler kan sedan nyttjas för flera produkter, 

genom att befintliga produkter kan säljas till nya kunder kan företaget öka intäkter på befintliga 

produkter (Capron, 1999). 

  

Tillgång till den geografiska marknaden är dock inte begränsat till produktdistribution utan 

gäller alla företagets aktiviteter som är geografiskt begränsade, exempelvis märkesigenkänning, 

marknadsföring, varumärke osv. Överlag är tillgängligheten till marknadsföring något som kan 

översättas till högre premier och högre intäkter (Bradley m.fl., 1988). Att expandera sin 

befintliga marknad genom att få tillgång till ett företags geografiska resurser har rankats som 
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det viktigaste motivet för företag som är aktiva på samma marknad men inte har någon direkt 

relation så som köpare och säljare (Walter och Barney, 1990).  

  

Att få tillgång till det förvärvade företagets geografiska närvaro kan även ge mervärde till 

företagets befintliga kunder, då befintliga tjänster kan erbjudas på fler geografiska platser och 

tjänsteutbudet på så sätt blir mer konkurrenskraftigt (Houston, James och Ryngaert, 2001). Att 

uppnå samma geografiska närvaro genom att internt replikera det förvärvade företaget kan möta 

svårigheter i form av att anställdas mobilitet är begränsad (Mawdsley och Somaya, 2016). 

 

2.2.5 Ökad marknadskapitalisering och minskad konkurrens 
 
Att öka företagets inflytande på den marknaden företaget är aktiv på och minska konkurrensen 

från exempelvis det uppköpta företaget blir värdeskapande för företagen om det leder till att 

företaget kan öka priserna, eller på annat sätt kan utnyttja sitt ökade inflytande på marknaden 

(Rabier, 2017). Såsom bättre förhandlingsposition gentemot leverantörer och kunder (Li och 

Greenwood, 2004). Litteraturen har visat varierande resultat på frågan om minskad konkurrens 

och ökad marknadskapitalisering skapar mervärde. Kim och Singal (1993), fann bevis på 

prisökningar till följd av sammanslagningar i flygindustrin medan Fee och Thomas (2004) inte 

såg någon effekt vid en undersökning av aktiemarknadens reaktion vid förvärv av 

konkurrerande företag. En förklaring kan vara att merparten av intäktsökningen kommer på 

bekostnad av förvärvarens leverantörer eller kunder och att konkurrenslagstiftning har satt 

stopp för att företag ska få allt för stora marknadsandelar (Devos, m.fl., 2009). 

  

Företag vinstmaximerar antingen när företaget producerar på sin maximala kapacitet eller när 

efterfrågan är som högst, beroende på vad som kommer först. Om ett företag förvärvar ett 

företag med en negativt korrelerad produktefterfrågan, det vill säga när målföretagets produkt 

säljer mer sker det delvis på bekostnad av det förvärvande företagets produkter. Då 

argumenterar Gupta och Gerchak (2002) för att målföretaget är värt mer för förvärvaren 

eftersom att kombinationen av företagens produkter leder till operationell flexibilitet.  

 

2.3 Finansiella synergier 
 
Finansiella synergier bygger i huvudsak på att företag genom förvärv kan minska den 

finansiella risken (Garzella och Fiorentino, 2017). Genom att det förvärvade och det 

förvärvande företaget ställer ytterligare säkerhet till de befintliga och framtida lån, vilket då 

sänker risken för insolvens och således minskar kostnaden för kapital, denna förklaring kallas 
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samförsäkring (Lewellen, 1971; Leland, 2007). En annan förklaring är att förvärvaren 

diversifierar sina intäktsströmmar om det förvärvade företagets kassaflöden inte är helt 

korrelerade med det förvärvande, vilket då leder till en diversifieringseffekt och minskad risk 

(Leland, 2007; Hann m.fl., 2013). Rabier (2017) nämner ett tredje finansiellt motiv som inte 

har samma stöd i litteraturen men angetts som ett motiv av förvärvare, nämligen ökad 

marknadslikviditet. Det vill säga att aktierna för det gemensamma bolaget blir mer likvid och 

därför mindre riskfyllda.   

 

2.3.1 Ökade finansieringsmöjligheter  
 
Lewellen (1971) argumenterar för att företagsförvärv minskar risk för insolvens och därför ökar 

kapacitet att skuldsätta företaget, vilket i sin tur ökar aktieägarnas hävstång och därmed 

skatteskölden vilket leder till mervärde för aktieägarna. Det bygger på en argumentation om att 

förvärvaren och det förvärvade företaget inte bara står som säkerhet för sina egna lån utan även 

för det förvärvade företaget, varför det finns en samförsäkring och risken att företagen inte kan 

betala minskar (Leland, 2007). När risken minskar, blir lånen billigare och företaget kan i sin 

tur ta mer lån innan kostnaderna för lånat kapital överstiger avkastningen som kan uppnås med 

hjälp av det nya kapitalet. Det vill säga den optimala kapitalstrukturen ändras eftersom att 

kostnaden i form av räntor är avdragsgill och leder till lägre skattekostnader (Devos, m.fl., 

2009). Att företagsförvärv ökar möjligheten att skuldsätta företaget har även visst empiriskt 

stöd (Ghosh och Jain, 2000).  

 

Ett vanligt motargument är att företagsförvärv visserligen minskar den företagsspecifika risken 

men minskar inte den systematiska risken varför kapitalkostnaden inte minskar (Brealey, m.fl., 

2017). Här visar forskningen motstridiga bevis där Seth (1990b) inte ser någon minskning i 

systematisk risk och att enbart minskning i företagsspecifika risken inte bör vara ett hållbart 

motiv att förvärva. Ett annat frågetecken som uppstått i samband med ökade möjligheter för 

upplåning är att det sker på bekostnad av befintliga obligationshållarna, vilket dock kunde 

motbevisas av Kim och McConnell (1977).  

 

2.3.2 Diversifiering av intäktsströmmar 
 
Hann m.fl. (2013) argumenterar för att förvärv av ett företag där det förvärvade företagets 

kassaflöden inte är perfekt korrelerade leder till en minskning i systematisk risk. Eftersom att 

när konjunkturen vänder nedåt kommer ett företag kunna förflytta kassaflöden från 

affärsenheter som har höga kassaflöden till affärsenheter med låga kassaflöden och därför 
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undvika dödviktsförluster. Det vill säga den kostnad som är förknippad med att lägga ner 

affärsenheter. Vilket motsvarande portfölj av enskilda företag hade drabbats av. Genom att 

minska den systematiska risken kan således kapitalkostnaden för eget kapital sänkas (Leland, 

2007; Hann m.fl., 2013). En ytterligare fördel med diversifiering av intäktströmmar jämfört 

med andra potentiella synergier är att dessa är lätta att realisera, eftersom att det inte krävs 

samma svåra och kostnadskrävande integrationsprocess för att realisera synergierna (Rabier, 

2017).  

 

2.3.3 Ökad marknadslikviditet 
 
Leland (2007) argumenterar för att finansiella synergier inte alltid är positiva utan även kan 

vara negativa eftersom det nya kombinerade företaget kan komma att få en felaktig 

kapitalstruktur. Leland (2007) menar dock att både sammanslagningar och uppdelning av 

företag i separata enheter kan användas för att korrigera den optimala kapitalstrukturen, samt 

att matcha olika enheter med rätt kapitalstruktur. Ökad marknadslikviditet kommer med 

storleken och kan som övriga finansiella synergier ses som en minskning av risk, detta helt utan 

skuldsättning eller diversifiering av intäktsströmmar (Leland, 2007). Det har även visst 

empiriskt stöd, speciellt när det köpta företaget är finansiellt utsatt (Almeida, 2011). Ökad 

marknadslikviditet är således förknippat med att det kombinerade företagets aktier är mer 

likvida än det separata företagen, där fler aktieägare leder till mer likviditet i aktien (Rabier, 

2017).  

 

2.4 Erfarenhet av förvärv  
 
Det finns tämligen starkt stöd för att tidigare erfarenhet ökar sannolikheten att ett förvärv är 

värdeskapande, framförallt tenderar företag som historiskt har överpresterat vid förvärv att 

fortsätta överprestera (Golubov, Yawson och Zhang, 2015). Vid en litteraturgenomgång av 

organisatorisk inlärning och dess påverkan på förvärv och sammanslagningar finner Barkema 

och Schijeven (2008) att företag lär sig av den ackumulerade kunskapen de samlat på sig genom 

tidigare förvärv. Det är dock ingen självklarhet att erfarenhet alltid leder till bättre förvärv och 

flera studier har dragit motsägelsefulla slutsatser om i vilket kontext erfarenhet påverkar förvärv 

positivt (Hayward, 2002). 

 

Erfarenhet av förvärv har visat sig nära sammanlänkat med förvärvande företags förmåga att 

nyttja det förvärvade företagets resurser (King m.fl., 2004). Dock är förvärv är en komplex 

process och sambandet är långt ifrån klarlagt (Laamanen och Keil, 2008). Basuil och Datta 
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(2015) fann exempelvis att företag som gjorde många förvärv inom en viss bransch/industri 

inte nödvändigtvis överpresterande. Överlag har sambandet mellan nytta av tidigare kunskap 

från förvärv och likheten mellan det förvärvade företaget och det förvärvande företaget visats 

vara svagt (Devos m.fl., 2009; Kim och Davis, 2019; Basuil och Datta, 2015). 

 

Erfarenhet är en central aspekt av serieförvärvande företag, ett synsätt som tidigare använts är 

att se flera förvärv som bygger på liknande affärsmässig logik som ett förvärvsprogram, vilket 

har argumenterats för att öka relevansen av tidigare erfarenhet (Chatterjee, 2009). De studier 

som försökt göra denna koppling har dock enbart sett till antalet gjorda förvärv (Laamanen och 

Klein, 2008) eller använt branschkoder för att approximera vilka företag som liknar varandra 

(Chatterjee, 2009).  

 

Tidigare erfarenhet av förvärv har visat sig kritiskt vid integreringen av förvärvande och 

förvärvade företagen samt påverka hur de beräknade synergierna realiseras (Puranam och 

Srikanth 2007; Katila och Ahuja, 2001; Kim och Davis, 2019). En förklaring till att tidigare 

erfarenhet leder till att synergier kan realiseras är för att det förvärvande företaget har rutiner 

för kombination av resurser på plats, vilket gör att företaget undviker problem vid integreringen 

som annars hade kunnat uppstå (King, m.fl., 2004). En annan förklaring har varit att det 

förvärvande företaget bättre kan absorbera den kunskap som finns i det förvärvade företaget 

(Puranam och Srikanth, 2007).  

 

Kim och Davis (2019) finner i sin studie att tidigare erfarenhet har en signifikant påverkan på 

realiseringen av operationella synergier. Författarna mäter effektivitet genom ett kvotmått och 

finner att företag som förvärvat mer når bättre effektivitet efter förvärvet. Vilket förklaras med 

att det förvärvande företaget tidigare i förvävsprocessen kan utläsa kritisk information och 

därför kan anpassa sig och därigenom bättre utnyttja det förvärvade företagets resurser.  

 

Merparten av studierna gjorda på förvärvarens erfarenhet och dess påverkan på enskilda 

förvärvs resultat har tagit ett perspektiv av organisatorisk inlärning (Chao, 2018). Enligt tidigare 

litteratur som applicerat organisatorisk inlärning på förvärvsprocessen har fokuserat på tre 

områden (Chao, 2018). Kvaliteten av tidigare förvärv (Hayward, 2002), mönster av tidigare 

förvärv (Laamanen och Keil, 2008) samt i vilket kontext och räckvidd tidigare erfarenhet 

påverkar värdeskapande och fördelning av värde mellan köpare och säljare (Cupers och Martin, 

2017). Chao (2018), som testat samtliga forskningsströmmar på serieförvärvande argumenterar 
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för att det är liknande tidigare förvärv som leder till organisationers inlärning men att det saknas 

viktiga variabler för att förklara i vilket kontext denna inlärning sker. 

3. Metod  
 
3.1  Forskningsdesign 
 
Merparten av forskningen inom företagsförvärv har varit kvantitativ, samtidigt som litteraturen 

kritiserats för att komma till motsägelsefulla slutsatser och inte nog förfinat och anpassat 

befintliga teorier. Detta menar Cartwright, m.fl. (2012) motiverar en ökad användning av 

kvalitativa metoder. En kvalitativ metod har i litteraturen visats vara ett fungerande sätt att gå 

på djupet inom vilka synergier som värderas (Garzella och Fiorentino, 2014).  

 

Merparten av studierna om förvärvarens motiv har gjorts med enkäter i första hand (Walter och 

Barney, 1990; Mukherjee, m.fl., 2004; Brouthers, van Hastenburg och van den Ven, 1998), där 

respondenterna fått rankat vikten av olika motiv (Walter och Barney, 1990; Brouthers, m.fl., 

1998) eller utfrågades mer övergripande om synergier (Mukherjee, m.fl., 2004). Dessa 

metodologiska förhållningssätt har gett bra generaliserbarhet men till viss del på bekostnad av 

att inte i samma mån utvidga de befintliga teorierna på området.  

 

Det vanligaste kvalitativa metodologiska tillvägagångssättet för att bygga ny teori eller vidga 

befintlig teori har inom förvärv och sammanslagningar varit fallstudier (Cartwright, m.fl., 

2012). Eftersom att den kvalitativa forskningsdesignen inom företagsförvärv har kritiserats för 

att inte vara tillräckligt kritisk har vi valt att komplettera semistrukturerade intervjuer med en 

innehållsanalytisk metod. Just en kombination av flera metoder har efterfrågats (Cartwright, 

m.fl., 2012; Rouzies, 2013).  

 
3.2  Tillvägagångssätt  
 
Studien inleds med en omfattande litteraturgenomgång av värdeskapande motiv, förvärvs 

värdeskapande och erfarenhet i samband med förvärv. Därefter kontaktades 21 företag som 

uppfyllde våra kriterier, av dessa resulterade fem i bokade intervjuer. Dessa fem bolags samtliga 

förvärv undersöktes genom en innehållsanalys av de senaste tre årens pressmeddelanden som 

släppts i samband med förvärven, för att sedan följas upp med en semistrukturerad intervju. Vi 

har valt att anonymisera företagen i hopp om att det ska leda till mer öppna intervjuer. Dock 

informerades respondenterna om begränsningen i anonymitet som kommer av urvalet samt den 

övergripande beskrivningen av företagen. 
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För att behålla orientering bland den stora mängd litteratur på området har utgångspunkten varit 

i de metastudier och litteraturöversikter som fått störst genomslag de senaste åren (Yaghoubi, 

m.fl., 2016; Calipha, m.fl., 2010; Cartwright och Schoenberg, 2006; King, m.fl., 2004). För att 

därefter kategorisera den befintliga litteraturen inom synergier har vi använt oss av Rabiers 

(2017) kategorisering som grundar sig i de vanligaste synergistiska motiven till förvärv och 

som visat sig väl anpassad för textanalys.  

 

Slutligen har liknande studier med framgång använt semistrukturerade intervjuer som metod 

vid granskning av hur synergier värderas (Garzella och Fiorentino, 2014) eller hur 

beslutsprocessen fungerar (Grant, 2018) och innehållsanalys har använts för att kategorisera 

olika motiv (Rabier, 2017).  

 

3.3  Datainsamling  
 
Datainsamlingen begränsas till bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm, eftersom att 

noterade bolag har legala krav att offentliggöra kurspåverkande information, samt generellt en 

mer spridd ägarstruktur vilket ökar incitamentet att tydligt kommunicera sina motiv till förvärv. 

Öppenhetsdirektivet 2004/109/EG statuerar: “Kurspåverkande information skall omedelbart 

meddelas marknaden via pressmeddelande”. Det finns visserligen situationer där förvärvet är 

relativt litet i förhållande till det förvärvande företaget och denna regel således inte blir aktuell. 

Vi väntar oss ändå att merparten av förvärven offentliggörs via pressmeddelanden, samt alla 

förvärv av större betydelse.  

Huruvida det förvärvade företagets storlek påverkar förvärven har tidigare studerats men gett 

ett blandat resultat, det finns dock indikationer om att förvärvarens storlek spelar roll (Davison, 

Haleblian, Devers, McNamara och Carpenter, 2009). Vilket ledde oss till att fokusera på företag 

med liknande storlek. Listan över minsta bolagen (small cap) uteslöts då vi väntar oss att mindre 

bolag generellt har mindre resurser att göra många förvärv. Listan över de största bolagen (large 

cap) uteslöts då vi fått indikationer på att dessa är svårare att komma i kontakt med, exempelvis 

mindre tillgång till ansvarigas mailadresser på företagens hemsidor. Vilket lämnar 115 bolag 

som är noterade på Nasdaq Stockholms mid cap.  

Så kallade serieförvärvare har definierats på olika sätt i litteraturen, ett genomgående kriterium 

har dock varit att företagen ska förvärva på löpande basis (Chatterjee, 2009) eller under en kort 

period köpt många företag (Laamanen och Keil, 2008). Här definieras serieförvärvare på 

samma sätt som Fuller, Netter och Stegemoller (2002), det vill säga att bolaget ska ha förvärvat 
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fem eller fler företag de senaste tre åren. Antalet förvärv per år har tagits fram genom att granska 

de pressmeddelande som publicerats på de 115 bolagen noterade på Nasdaq Stockholms mid 

cap, vilket lämnade 21 bolag som enligt vår definition kan kategoriseras som serieförvärvare.  

 

De utvalda bolagen kontaktades via mail, av de ursprungliga 21 bolagen medgav sju att de 

kunde ställa upp på intervjuer men två föll bort på grund av att de inte hade möjlighet att ställa 

upp inom den tidsram som krävdes. Detta lämnade en svarsfrekvens på 23% vilket är i paritet 

med vad tidigare studier uppnått (Garzella och Fiorentino, 2014).  

 

3.4  Innehållsanalys  
 
Innehållsanalys är en transparent metod som ökar möjligheten att replikera studien, samt är ett 

effektivt sätt att mäta med vilken frekvens något förekommer (Bryman och Bell, 2011), i detta 

fallet frekvensen av förvärv med ett visst motiv. Att göra en innehållsanalys av motiv 

kompletterar semistrukturerade intervjuer som i efterhand ämnar klargöra något som skett 

tidigare, genom att inte vara föremål för bias i form av att de intervjuade beskriver utfallet 

snarare än det ursprungliga motivet (Rabier, 2017).  

Tabell 1. Översikt av undersökt material  

 
*Anteckningar från intervju 

 

Processen inleddes med insamlande av data, i form av att alla relevanta pressmeddelanden 

publicerade på företagens hemsidor under de senaste åren hämtades hem och analyserades. 

Fördelningen är relativt jämn sett till antalet förvärv. Innehållsanalysen underlättar 

utformningen av intervjufrågor genom att ge författarna en inblick i de motiv företagen uppger 

vid förvärv.  
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Kategoriseringen är hämtad från Rabier (2017) och består av fem stycken operationella 

synergier. 1. Kostnadsminskning till följd av skalfördelar. 2. Intäktsökningar till följd av 

tillgång till nya produkter. 3. Intäktsökningar till följd av tillgång till det förvärvade företagets 

geografiska position. 4. Intäktsökningar till följd av tillgång till innovation eller möjligheten att 

skapa nya produkter och. 5. Intäktsökningar till följd av minskade konkurrens och ökad 

kapitalisering av marknaden. Samt tre stycken finansiella motiv. 1. Diversifiering av 

intäktsströmmar. 2. Minskade finansieringskostnader. 3. Ökad marknadslikviditet. Se bilaga B 

för mer exakta kriterier och utförligare tolkning.  

 

3.5  Intervju  
 
Samtliga respondenter hade en god insyn i förvärvsprocessen och hade antingen titeln CFO 

eller Head of M&A. Respondenterna är således lika i den mån att de har en liknande position 

på ungefär lika stora bolag. Vi väntar oss ingen variation i svaren på grund av att respondenterna 

har olika inblick i förvärvsprocessen. Intervjuerna tog 60 minuter/intervju och gjordes 

personligen i fyra av fem fall, den femte gjordes över telefon, men i gengäld var den något 

längre. Ungefär fem minuter gick till att presentera vår studie och en möjlighet för respondenten 

att presentera sig och sin roll. Tre av de personliga intervjuerna och den intervjun som hölls 

över telefon spelades in och transkriberades därefter till 72 sidor text. På grund av att en av de 

intervjuade inte önskade få sitt samtal inspelat togs anteckningar under hela intervjun och 

därefter sammanfattades intervjun direkt efteråt vilket resulterade i ytterligare 6 sidor text. 

Vilket åskådliggörs i tabell 1. 

 

Intervjuerna hölls i ett semistrukturerat format där samtliga respondenter fick sex stycken 

frågor, vilka återfinns i bilaga B. Vi utgick även från de textanalyser som och förberedde unika 

följdfrågor till varje intervjuobjekt med målet att förtydliga tidigare identifierade motiv och ta 

reda på om det funnits fler motiv än de som uppgetts i pressmeddelanden. Ett konkret exempel 

på ett utelämnat motiv är besparingar som innebär en minskning av personalstyrkan. Då detta 

inte kan antas något som förvärvaren vill förmedla till de anställda genom ett pressmeddelande.  

 

Ett semi-strukturerat format har valts utifrån den flexibilitet den skapar, eftersom att de 

intervjuade bolagen är aktiva på olika marknader och utifrån innehållsanalysen av de 47 

pressmeddelanden väntar vi oss att en semi-strukturerat förhållningssätt på bästa sätt kan fånga 

de specifika förutsättningar som respektive respondent har.  
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Den inledande frågan ämnar klargöra respondentens allmänna syn på motiv till förvärv, vilket 

gav oss en god inblick i om det fanns övergripande kriterier för att förvärva. Därefter följde en 

fråga om de synergierna som företaget historiskt sett har motiverats av. Den tredje frågan var 

formulerad uteslutande för att utröna vilka finansiella synergier som bolaget har motiverats av. 

Eftersom att finansiella synergier inte angetts i något av pressmeddelandena ansåg vi att det 

krävdes en ytterligare fråga för att förstå hur företagen förhöll sig till finansiella synergier. 

Fjärde frågan rörde i vilken mån förvärv har ändrats över tiden och hur olika förvärv skiljer sig 

åt.  

 

De två sista frågorna var formulerade för att ta reda på i vilken mån erfarenhet av att förvärva 

och erfarenhet av branschen kan tänkas påverka vilka synergistiska motiv som värdesätts. 

Frågorna ställdes inte alltid i samma följ och vi försökte att inte avbryta respondenter utan lät 

respondenterna förklara det de ville ha sagt även om de föll utanför det undersökta temat. 

Avslutningsvis ställde vi en del kontrollfrågor som “har vi tolkat er korrekt om vi tolkat…?” 

vilket minskade risken för missförstånd.  

 

3.6  Analys av data   
 
Analysprocessen kan beskrivas som iterativ snarare än linjär, exempelvis hämtades data från 

textanalysen in, för att analyseras och diskuterades. Därefter användes analysen till att utforma 

en intervjuguide och utföra intervjuerna, för att återgå till en ny analys av pressmeddelanden 

utifrån den information intervjuerna gett.  

 

Först gjordes en kategorisering av samtliga förvärv utifrån pressmeddelanden, för att undvika 

feltolkningar ställde vi oss följdfrågan vilka andra motiv kan detta pressmeddelande 

representera? Samt då flera motiv angetts i samma utsträckning diskuterades dessa 

medförfattare emellan och gränsfall noterades för att sedan följas upp under intervjuerna.  

 

Analysen av intervjuerna inleddes med en full transkribering, för att möjliggöra en grundlig 

genomgång av vad som sagts och underlätta citering (Bryman och Bell, 2011). 

Forskningsansatsen kan beskrivas som positivistisk och vi gjorde inget försök att tolka 

sanningshalten i vad respondenterna sagt. Den initiala forskningsfrågan är centrerad kring 

varför företag förvärvar andra företag och kan beskrivas som: vad motiverar företag att 

förvärva? För att sedan kompletteras med frågan hur förhåller sig erfarenhet till motiv?  
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Ursprungligen gick analysen ut på att kontrollera för alternativa tolkningar av de uppgivna 

motiven, för att sedan landa i en kategorisering enligt Rabiers (2017) ramverk. Varpå samtliga 

företag analyserades separat för att slutligen jämföras med varandra. Detta ledde till en 

uppdelning av materialet i fyra delar som kan beskrivas med fyra frågor. 1. Kan motiven 

beskrivas utifrån synergier? 2. Vilka motiv hade företagen? 3. Kan förvärven ses som 

förvärvsprogram? samt 4. Vilken roll har erfarenhet? Dessa delar kodades i sin tur i flera 

underkategorier och skalor.  

 

Ett konkret exempel är förvärvsprogram som tidigare i litteraturen definierats som att företag 

har en sammanhängde affärsmässig logik snarare än ett mål om att förvärven ska stå för en viss 

del av företagets tillväxt (Chatterjee, 2009). Detta har operationaliserats genom att se 

förvärvsprogram som en skala där företag i olika grad kan ha ett förvärvsprogram. Vilket har 

analyserats utifrån hur många förutbestämda motiv samt hur tydligt dessa motiv efterföljdes. 

Där hur väl dessa motiv efterföljdes tolkades utifrån hur tydliga kriterier för vilka bolag som 

skulle förvärvas och motsatsen till detta var att företagen förvärvade de företagen som var 

tillgängliga, det vill säga mer opportunistiskt.   

 

Koder och teman som uppkommit i analysen återkopplades löpande med tidigare studier i 

exemplet ovan var det Chatterjee (2009) och argumentationen om att alla serieförvärvare inte 

har förvärvsprogram, med målet att vidga den befintliga teorin på området.  

4. Empiri 
 
4.1  Beskrivning av de undersökta företagen  
 
4.1.1 IT-partnern 
 
Företaget är en onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och i Nederländerna. 

Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig 

sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. IT-partnerns 

ändamål är ett agera som en brygga mellan deras kunders behov och tillverkarnas utbud. 

  

4.1.2 Omsorgsföretaget 
 
Företaget är ett nordiskt omsorgsföretag. De tjänster som omsorgsföretaget erbjuder ryms inom 

individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild 

service. I Sverige är omsorgsföretaget stora inom individ- och familjeomsorg och personlig 
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assistans. I Norge och Finland är omsorgsföretaget den näst största utföraren av tjänster inom 

individ- och familjeomsorg. Individ och familj innebär att omsorgsföretaget erbjuder boende, 

vård och behandling för individer med psykosociala problem och psykisk ohälsa. 

  

4.1.3 Verkstadsbolaget 
 
Verkstadsbolaget är en global tillverkare av komponenter och system till industrikunder. 

Företagets affärsidé går ut på att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till 

krävande industrikunder. Företaget är verksamma inom två affärssegment, system och 

komponent. Verkstadsbolaget består av 30 operativa dotterbolag fördelade inom 6 

affärsområden. 

  

4.1.4 Programvarubolaget 
 
Programvarubolaget är ett bolag som riktar sig mot vertikala programvarumarknader. Bolaget 

utvecklar och levererar standardiserade program för olika nischmarknader och växer främst 

genom förvärv.  

 

4.1.5 Industrigruppen 
 

Företaget är en svensk industrigrupp som förvärvar nordiska bolag och består av fyra olika 

affärsområden. Industrigruppens affärsidé går ut på att skapa värde genom att förvärva bolag 

med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga 

värderingar, samt genom att vidareutveckla dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.  

 

4.2  Har serieförvärvare synergistiska motiv? 
 
Merparten av alla förvärv utförda av respondenterna har varit motiverade av synergier. De två 

undantagen vi fann via intervjuerna motiverades av att tillväxt uppskattades av aktieägarna, 

utan att därigenom nödvändigtvis skapa mervärde genom att kombinationen av företag skapar 

mer värde än de båda företagen separat hade gjort. Verkstadsbolagets representant uttryckte: 

”Aktieägarna tycker om tillväxt, så då, kanske utdelningarna växer över tiden och självklart 

aktiepriset”. Vi lyckades inte knyta uttalet till ett enskilt förvärv, men det antyder att expansion 

i sig är ett motiv. Det andra undantaget var industrigruppen som gjorde vad de kallade rena 

investeringsförvärv, för att i ett senare skede addera värde genom tilläggsförvärv som i sin tur 

uteslutande var motiverade av synergier.  
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Företagen var generellt defensiva i prissättningen av synergier. IT-partnern, omsorgsföretaget 

och verkstadsbolaget sa att de prissatte synergier men i mindre utsträckning. Omsorgsföretaget 

sa “Det rör sig snarare om några än många procent”, IT-partnern sa att de var defensiva i 

prissättningen av synergier med motiveringen att “Jag tror att det krävs extremt mycket resurser 

att mäta synergier, så fort du har integrerat ett företag så vet du inte riktigt vem som har sålt 

vad”. Däremot kan det huvudsakliga motivet beskrivas som att öka intäkterna mer än vad 

företagen kunde uppnå på egen hand genom att sälja nya produkter till befintliga kunder eller 

befintliga produkter till nya kunder på en ny geografisk marknad.  

 

Verkstadsbolaget uttryckte att de oftast prissatte synergier och att synergierna i sig kunde 

motivera förvärv. Programvarubolaget sa sig aldrig prissätta synergier samt att de inte räknade 

med vad de kallade hårda synergier. Respondenten beskrev dock att de räknade med att 

företaget 2–4 år efter förvärvet skulle öka sin lönsamhet genom att få tillgång till det 

kunskapsutbytet koncernen kunde erbjuda. Antingen vid lansering av nya produkter eller vid 

styrningen av bolaget, då de fick möjlighet att i detalj jämföra olika enheters resultat med 

liknande företag och därigenom kunde bedriva verksamheten på ett mer lönsamt sätt. 

 

Slutligen sa sig industrigruppen alltid prissätta synergier när rörde sig om tilläggsförvärv “De 

är till en väldigt stor del synergistiska. För de är svåra att betala tillräckligt mycket pengar 

utan att betala lite för synergierna.” men att de som tidigare nämnt inte gjorde det vid förvärv 

av nya verksamhetsgrenar.  
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4.3  Vilka motiv har serieförvärvare?   
 
Tabell 2. Översikt av innehållsanalys  

 
 

Utifrån innehållsanalysen av de 47 pressmeddelanden som de fem företagen kommunicerat via 

sina hemsidor fann vi att samtliga förvärv motiverades av antingen tillgång till nya produkter 

eller tillgång till en ny geografisk marknad. För IT-partnern och omsorgsföretaget stämde 

innehållsanalysen relativt väl, då det huvudsakliga motivet var att antingen få tillgång till en ny 

produkt/tjänst eller att kunna sälja befintliga produkter till det förvärvade företagets kunder på 

en ny geografisk marknad.  

 

Intervjuerna gav dock en mer nyanserad bild av motiven. För både IT-partnern och 

omsorgsföretaget beskrevs förvärv av ett mindre bolag generellt vara förknippat med att de 

besitter en produkt eller tjänst som kan erbjudas till befintliga kunder. Medan större förvärv 

generellt var förknippat med att få tillgång till en marknadsplats. För båda företagen kunde ett 

förvärv motiveras av flera synergier men det var huvudsakligen ett synergistiskt motiv som sågs 

som det primära sättet att skapa mervärde.  

 

Innehållsanalysen visade sig inte stämma överens med de verkliga synergistiska motiven till 

förvärv för programvarubolaget, som enligt innehållsanalysen hade förklarats med tillgång till 

en ny produkt. Exempel på utdrag ur innehållsanalysen är: "Bolag X är ett välskött och lönsamt 

bolag med standardiserade produkter för en specifik nisch” och “Företag X passar väl in i 

såväl affärsmodell som företagskultur...". Dessa pressmeddelanden skulle kunna tolkas som att 

det är möjligheten att sälja den nya produkten till befintliga kunder och att det skulle vara denna 

synergi som skapar mervärde. Vid intervjutillfället fann vi dock att dessa produkter inte kunde 

säljas till befintliga kunder då företaget inte alltid var aktiva inom den specifika nischen, samt 
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att det inte fanns några synergistiska motiv i form av diversifiering av kassaflöden som 

motiverade förvärvet.  

 

Vad respondenten uppgav var det verkliga motivet var att det förvärvade företaget fick tillgång 

till den kunskap och erfarenhet som finns inom företagsgruppen som programvarubolaget 

representerar. Exempelvis genom att det förvärvade företaget kunde ta hjälp av liknande företag 

vid utveckling av nya produkter eller jämföra finansiell information och målsättningar med 

övriga företag i företagsgruppen. Detta passar till synes inte in i kategorin innovation och 

tillgång till nya produkter, dock grundar sig synergin i liknande informationsutbyte som 

beskriver hur innovation och nya produkter skapar mervärde (Capron, 1999). Varför vi har valt 

att placera motivet under kategorin innovation och tillgång till nya produkter, då det utifrån det 

värdeskapande kompletterande- och likheter av resurser mycket väl beskrivs av de studier som 

ligger till grund för kategorin (se Capron, 1999; Capron och Pistre, 2002).  

 

För verkstadsbolaget och industrigruppen som enligt respondenterna kunde motivera ett förvärv 

utifrån synergier i form utav skalfördelar, lyckades innehållsanalysen inte fånga detta. 

Industrigruppen beskrev det som “Om vi förvärvar ett bolag med tydliga kostnadssynergier, vi 

lägger ner deras huvudkontor etc. Skriver du det i ett pressmeddelande så har du flertalet 

anställda som kommer tycka det är väldigt tråkigt att komma till jobbet. Om man istället ser att 

man kan lyfta fram vad dom är duktiga på, är det betydligt roligare att komma till jobbet.” 

Verkstadsbolaget uttryckte liknande invändningar mot att publicera kostnadssynergier.  

 

Vid en mer djupgående analys av förvärvarnas synergier fann vi att motiven kunde beskrivas 

som primära motiv, det vill säga motiv som i sig motiverar till ett förvärv. Samt sekundära 

motiv, vilket innebär att synergierna är för små för att själva motivera ett förvärv, men tas med 

i värderingen av ett förvärv och påverkar beslutet att förvärva eller inte förvärva. En översikt 

av de primära och sekundära motiven återfinns i tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Tabell 3. Översikt av primära och sekundära förvärvsmotiv 

 

 
 

Skalfördelar var för verkstadsbolaget något som kunde beskrivas som ett primärt motiv. 

Respondenten uttryckte “det är viktigt att vara stora i vår bransch” och “synergier finns alltid 

där, framförallt genom kostnadssynergier eftersom vi ofta är större och köper större 

inköpsvolymer och får då ner kostnaderna på det förvärvade bolaget genom större 

volyminköp”. Industrigruppen såg i likhet med verkstadsbolaget kostnadssynergier som relativt 

stora vid vissa förvärv och att de trots de normalt var mindre än intäktsynergierna var lättare att 

realisera respondenten uttrycker det som: ”Mest potential finns det i intäktsynergierna, dock är 

kostnadssynergierna så pass mycket säkrare så riskjusterat, så kan det vara bättre”. 

  

Övriga såg kostnadssynergier genom skalfördelar som relativt små och att dessa i sig aldrig 

kunde motivera ett förvärv. Skalfördelar återfanns dock som ett sekundärt motiv, 

omsorgsföretaget beskrev det som att kostnadssynergier faktiskt realiseras i form av att kunna 

centralisera övergripande avdelningar. IT-partnern sa att de visserligen var lätta att realisera 

men väldigt små, medan programvarubolaget inte såg några kostnadssynergier alls. Slutligen 

hade programvarubolaget enbart en synergi vilket vi som tidigare nämnt som ”Intäktstillväxt 

genom innovation och skapandet av nya produkter”.   

 

Verkstadsbolaget som enligt innehållsanalysen uppgett tillgång till ny produkt eller tillgång till 

ny geografisk marknad som motiv, hade kostnadssynergier som primärt motiv i merparten av 

alla förvärv. Ett undantag var dock då verkstadsbolaget förvärvade ett företag på en ny 

geografisk marknad för att bättre kunna tillgodose befintliga kunder på denna marknad och 
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således kunde sälja mer av de befintliga produkterna på en ny geografisk marknad. Intervjun 

klargjorde även att tillgång till företagets produkter var ett sekundärt motiv.  

 

Intervjuerna gav inte något stöd för att företag förvärvar för att uppnå intäktsökningar genom 

att minska konkurrensen och bättre kapitalisera den marknaden de är aktiva på. Detta togs upp 

specifikt för omsorgsföretaget som i pressmeddelanden har tagit upp att de ämnar konsolidera 

marknaden, men respondenten menade att de var mycket små relativt till hela den offentliga 

marknaden och att detta således inte var något motiv. 

  

4.4 Finansiella synergier 
  

Intervjuerna visar inget stöd för att serieförvärvare förvärvar utifrån de finansiella synergierna; 

ökade finansieringsmöjligheter eller att öka marknadslikviditeten för det sammanslagna 

företaget jämfört med de två företagen separat. Exempel på uttalanden från It-partnern vid en 

diskussion om finansiella synergier är “nej, nej, jag tror att det skulle sluta i katastrof om man 

tänkte så” samt “det är inte så vi tänker” utan dessa motiv förknippades med hur man uppfattade 

att private equity bolag motiverade sina förvärv. 

  

Riskspridning, som är grunden till de finansiella synergierna kan övergripande beskriva 

omsorgsföretagets förvärvsstrategi, även om de inte prissätts i de enskilda förvärven är 

riskspridning av den politiska risken ett övergripande sekundärt motiv till expandering till nya 

länder. Vilket företaget uppnår genom förvärv. Respondenten för omsorgsföretaget uppgav inte 

samförsäkring och efterföljande lägre lånekostnader som en effekt utan snarare påverkan på 

kostnaden av eget kapital i form av en riskspridning som aktieägarna inte kan uppnå på egen 

hand. 

 

Ett intressant motiv som alla företag utom verkstadsbolaget tog upp var finansiell hävstång 

(finansiellt leverage). Detta är förknippat med en annan kapitalstruktur där företagets skulder 

är större i förhållande till företagets kapital, jämfört med kapitalstrukturen för det förvärvade 

företaget. IT-partnern beskriver det som “...finansiellt leverage där vi köper ett bolag för 7 

gånger deras vinst och vi värderas till 14 gånger vår vinst...” och menar att bolaget värderas 

upp till förvärvarens värde, tillfälligt. Finansiell hävstång som potentiellt låter som en 

arbitragemöjlighet beskrivs dock som tillfällig och inte långsiktigt hållbart och samtliga 

respondenter nekar bestämt till att detta skulle motivera till förvärv. I samband med detta fördes 

samtalen in på vad företagen vanligtvis betalade för förvärven. Respondenterna ville normalt 
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inte uttala sig om specifika förvärv men tre av respondenterna sa att de köpte för runt sju gånger 

årsvinsten innan skatt och en sade att de hade som mål att betala under 5,9 gånger årsvinsten 

innan skatt.  

 

4.5 Har serieförvärvare förvärvsprogram?  
 
Alla serieförvärvare har inte förvärvsprogram, Chatterjee (2009) definierar förvävsprogram 

som styrda av en sammanhängande affärsmässig logik, snarare än ett mål om att förvärv ska 

stå för en viss del av företagets tillväxt. Utifrån denna definition kan IT-partnern, 

omsorgsföretaget, programvarubolaget och industrigruppen klassas som serieförvärvare med 

förvärvsprogram i olika grad medan verkstadsbolaget är serieförvärvare utan förvärvsprogram. 

En avgörande skillnad mellan verkstadsbolaget och övriga företag är i vilken mån förvärven 

styrs av förutbestämda motiv. Även om klassificeringar är användbara för att förstå 

verkligheten har vi valt att se det som en skala snarare än två helt skilda kategorier. 

 

IT-partnern har två tydliga motiv i form av att få tillgång till nya produkter eller en ny 

geografisk marknad och även om dessa motiv är tydliga har företaget inte lika tydligt 

definierade kriterier beskriver dessa bolag som programvarubolaget. De har dock kriterier och 

två tydliga motiv vilket gör att deras förvärvsverksamhet kan beskrivas i termer av ett 

förvärvsprogram i relativt hög grad.  

  

 

 
Figur 1. Figuren illustrerar graden av förvärvsprogram 

 

Omsorgsföretaget har tre övergripande motiv, där intäktsökningen genom tillgång till det 

förvärvade företagets produkter och tillgång till det förvärvade företagets geografiska marknad 

omväxlande är det primära motivet, samt spridning av den politiska risken ses som ett 

övergripande sekundärt motiv. De två övergripande motivet gör att de i större utsträckning kan 

ses som ett förvärvsprogram men hur väl dessa efterföljs styrs i viss mån av vad som är 

tillgängligt, respondenten uttrycker: “Du måste vara opportunist…” med förklaringen att det 

inte alltid finns det bolaget som de egentligen hade velat förvärva “Ibland skulle vi vilja ha den 

här pusselbiten men det är i förstås aldrig något bolag som passar in på det”. Således styrs 



 23 

omsorgsföretaget i mindre utsträckning av ett förvärvsprogram än IT-partnern och 

programvarubolaget.   

 

Industrigruppen påminner om IT-partnern och omsorgsföretaget men har flera 

verksamhetsområden vilket gör att de har möjlighet att uppnå olika typer av synergier beroende 

på förvärv. Två intäktsökande- och en kostnadsminskande synergi kan beskriva företagets 

primära synergistiska motiv. Vidare har industrigruppen relativt tydliga kriterier som generellt 

beskriver ett potentiellt målföretag i termer av deras finansiella prestation, således har de både 

tydliga kriterier och många motiv till förvärv. Då förutbestämda motiv bör ses som det tyngre 

kriteriet för att klassas som ett förvärvsprogram anser vi att de i mindre utsträckning har ett 

förvärvsprogram än IT-partnern, omsorgsföretaget och programvarubolaget.  

 

Det klart tydligaste förvärvsprogrammet har programvarubolaget som enbart förvärvar utifrån 

ett motiv, som tydligt definieras av förutbestämda kriterier. Vilket de aldrig avviker från, finns 

inte dessa företag tillgängliga gör företaget inga förvärv. De visade viss mån av flexibilitet i 

form av att de kunde tänka sig att andra företag baserat på andra motiv så som att företaget i 

framtiden kunde ta fram en produkt, genom tuffa tilläggsköpeskillingar för att inte tvingas bryta 

på sina förutbestämda kriterier. Dock menade de att detta sällan lyckades och att de oftast 

slutade med att de tackade nej till förvärv. 

 

Slutligen är verkstadsbolaget i stor grad styrda av de förvärvsobjekt som dyker upp och i mindre 

grad styrda av förutbestämda motiv. Verkstadsbolaget är även ett av de företagen som angett 

den mest spridda motivbilden sett tillantal utförda förvärv.  

 

4.6 Hur påverkar erfarenhet?  
 

Den erfarenheten som de studerade företagen har samlat på sig under de senaste åren har 

påverkat dem positivt. Omsorgsföretaget uttrycker det som: “Om vi var en femma förut så är 

vi en åtta nu”. Företagen upplever att de generellt blivit bättre på att i ett tidigt skede identifiera 

synergier.  IT-partnern säger “vi har enklare att ana vilka verkliga synergier som finns...” vilket 

i större utsträckning har gjort att de vågar tro på att synergierna är verkliga. Detta var extra 

tydligt för industrigruppen som beskriver synergier som:  “….vi börjar våga tro på det nu. 

Första tio åren, nej, då sa vi att vi inte vågar räkna på det i och med att vi inte har gjort det 

förut…”.  
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Även verkstadsbolaget uttrycker att de blivit bättre på att tolka den information de får tillgång 

till och att de försöker hålla sig till synergier de kan. Programvarubolaget skiljer sig något åt, 

då de inte upplever att de blivit bättre på att tolka potentiella synergier. Främst för att de inte 

prissätter några. Respondenten upplever dock att de blivit bättre på att förmedla sin tolkning av 

ett företag både till det potentiella förvärvet och till de mellanhänder vilket har gjort att 

processen flyter bättre.  

 

Integrationsprocessen som tidigare har definierats som en viktig faktor i lärandeprocessen 

(Puranam och Srikanth, 2007) kommer i ett senare skede och respondenterna upplever generellt 

inte att de sett samma förbättring. Bland de intervjuade företagen är det generellt inte samma 

personer som integrerar förvärvet som beslutar om förvärvet, även om de håller nära kontakt. 

Vilket kan förklara varför de inte upplever att denna del i samma utsträckning förbättrats. Vad 

flera respondenter däremot utrycker är att de blivit bättre på att lämna över förvärvsärendet till 

de som ska integrera och därigenom underlättar integreringsprocessen och gör att de tänkta 

synergierna i större utsträckning kan realiseras. IT-partnern uttryckte: “...sen är det i 

integrationen som synergierna kommer…” och “...vi har blivit bättre på att lämna över till 

integration”.  

 

Det är också tydligt att det är just tidigare värderade synergier som respondenterna upplever att 

de blivit bättre på att värdera. När vi frågar respondenten för industrigruppen om det är korrekt 

att summera att erfarenheter är motivspecifik, fick vi svaret: ”Ja, väldigt tydligt så. Jag hade 

inte vågat göra några av de förvärven vi har gjort senaste tiden utan att ha erfarenheten från 

de senaste tio åren”.  

 

5. Diskussion  
 

5.1  Har serieförvärvare synergistiska motiv?  
 
Merparten av alla förvärv motiverades av synergistiska logiker, där det förvärvade företaget 

ansågs vara värt mer som en del av förvärvaren utifrån den resursdelning som därigenom 

gjordes möjlig. Vi fann dock två undantag, det ena rörde verkstadsbolaget som antyder att en 

del förvärv vara motiverade enbart av expansion, detta kan möjligtvis beskrivas av något annat 

motiv så som Trautwein (1990) tar upp. Denna studie lämpar sig dock inte för att utröna om ett 

motiv är grundat i personlig vinning. Det andra fallet av icke- synergistiska motiv stod 

industrigruppen för, när de expanderade till nya verksamhetsområden för att därefter göra 
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tilläggsförvärv som i sin tur var motiverade av synergier. Således finns i detta fall en synergisk 

logik, dock inte i det enskilda förvärvet.  

 

Resterande förvärv har huvudsakligen motiveras av synergier, vilket var väntat då det råder mer 

eller mindre konsensus i litteraturen om att synergier är värdeskapande (King m.fl., 2004; 

Yaghoubi, m.fl., 2016; Cartwright och Schoenberg, 2006). Detta bör dock skiljas från att 

förvärven faktiskt är värdeskapande, då merparten av synergierna inte torde vara realiserade 

ännu, en generell uppskattning är att det tar 3–5 år innan synergier realisera (Garzella och 

Fiorentino, 2017). Vad som i huvuddrag har ifrågasatts i litteraturen har varit om dessa 

synergier är verkliga eller om de baseras på en övertro om framtida värdeskapande och således 

är övervärderade (Roll, 1986).  

 

Övervärderade synergier benämns ofta som synergifällor (Garzella och Fiorentino, 2017), 

utifrån denna studie är serieförvärvare generellt försiktiga med de synergistiska värderingarna 

vilket inte tyder på att de besitter en övertro på synergier. Trots att motiven generellt kan 

beskrivas i termer av synergier uppges synergier utgöra en liten del av det totala priset 

förvärvaren är villig att betala.  

 

Respondenterna från IT-partnern, omsorgsföretaget och verkstadsbolaget anger att de prissätter 

synergier vid förvärv men att det snarare rör sig om ett par procent än många procent av 

förvärven. Medan respondent från industrigruppen alltid prissätter synergier vid 

tilläggsförvärv, men likt respondent från programvarubolaget inte prissätter några synergier alls 

vid de fåtal förvärv som inte är tilläggsförvärv. Flertalet studier har ämnat att kvantifierat 

synergier och funnit ett totalt värde av 7,4% (Bradley, m.fl., 1988) eller 8,34% för operationella 

synergier (Devos, m.fl., 2009) samt liknande för Rabier (2017), uttalanden om ett par procent 

ligger således inom gränsen för vad som tidigare funnits.  

 

De förvärv där synergierna inte prissatts betyder inte nödvändigtvis att förvärvet inte motiverats 

av synergier, likt Grant (2018) som antyder att alla synergier inte alltid prissätts. Vidare bör en 

prissatt synergi ses som en delad synergi när betalningen sker kontant (Brealey, m.fl., 2017 

s.823), vilket kan motivera förvärvaren att inte prissätta de synergierna som motiverar 

förvärvet. Att prognostiserade synergier inte förutsäger betald premie har även visats empiriskt 

(Ismail, 2011). Ytterligare en intressant aspekt var att det företaget som alltid sa sig prissätta 

synergier var de som sa sig betala minst för sina företag genomsnittligt pris 5,9 gånger 

årsvinsten innan skatt, jämfört med 7 gånger årsvinsten innan skatt för de som aldrig prissatte 
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synergier. Vilket antyder att synergier prisas in även om det inte uttryckligen tillskrivs 

synergier. Vi har dock ingen möjlighet att utröna vilken del av värderingen som kommer av 

den befintliga verksamheten och vilken del som kommer av framtida värdeökningar genom 

synergier. Detta poängterar svårigheten som bland annat Garzella och Fiorentino (2014) tar upp 

om svårigheten att prissätta synergier och det styrker argumentationen om att det är synergier 

som motiverar förvärv. 

 

5.2  Vilka finansiella motiv har serieförvärvare?  
 
Samtliga respondenter har uppgett att finansiella motiv ensamt inte är ett hållbart motiv till 

förvärv, av detta följer att förvärvarna har en strategisk syn på förvärv snarare än ett finansiellt 

synsätt (Walter och Barney, 1990). Det kan förklaras av att samtliga förvärv med operationella 

mål gjordes inom den befintliga branschen, det vill säga av relaterade företag. Resultatet går i 

linje med vad Seth (1990a) som visade att relaterade förvärv i större utsträckning baseras på 

operationella synergier medan icke-relaterade baseras på finansiella synergier. Även de 

forskare som förespråkar att finansiella synergier bör värderas såsom Leland (2007) menar att 

synergierna inte ensamt bör motivera förvärv.  

 

Dock menar flera författare att det är viktig aspekt då det kan skapa mervärde (Leland, 2007; 

Devos, m.fl., 2009). Trots uttalanden om att finansiella motiv i sig inte är tillräckligt motiv, har 

samtliga respondenter uttryckte en medvetenhet om en finansiell hävstång. Denna möjlighet till 

att ökad hävstång har två möjliga förklaringar i litteraturen, där den första går ut på en minskad 

systematisk risk i som är relaterad till storleken på bolaget (Fama och French, 1993) den andra 

går ut på att det finns en rabatt på privata företag till följd av att de är mindre likvida än noterade 

företag. Således minskar den risken som är förknippad med likviditet i samband med förvärvet 

(Fuller, m.fl., 2002).  

 

De studier som har jämfört finansiella och operationella synergier har funnit att operationella 

synergier potentiellt leder till större mervärden (Rabier, 2017; Devos, m.fl., 2009). Dock tyder 

det på att dessa också är förenade med högre risker (Rabier, 2017). Detta var även 

respondenternas uppfattning, framförallt ansågs intäktssynergier vara förenade med mer risk 

och mer potentiella mervärden, likt vad Rabier (2017) fann i sin studie. Medan finansiella 

synergier för fyra av fem företag var för små för att räkna med, eller sågs som en bonus för 

samtliga förvärv, som i fallet med ökad hävstång.  
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Omsorgsföretaget har ett övergripande motiv i form att sprida den politiska risken. Detta är 

något som är omdiskuterat i litteraturen, där Seth (1990a) inte fann någon minskning i den 

systematiska risken, medan exempelvis Hann m.fl. (2013) argumenterar för en minskning i den 

systematiska risken och vilket har visst empiriskt stöd från banksektorn (Luciano och Wihlborg, 

2017). Den specifika riskspridningen av politisk risk har dock inte uttryckligen undersökts. 

Detta framhäver hur kontextspecifik olika motiv är och att det varier mycket mellan olika 

branscher.  

 

5.3 Vilka operationella motiv har serieförvärvare? 
Att det är operationella motiv som i huvudsak motiverar förvärv har tidigare visats av Walter 

och Barney (1990), framförallt när ett större bolag förvärvar ett mindre och att det är 

operationella synergier som i huvudsak bör ligga till grund för lyckade förvärvsprogram har 

tidigare beskrivits av Chatterjee (2009). Samt att operationella synergier bättre kan utnyttjas av 

förvärvare med tidigare erfarenhet av förvärv (Kim och Davis, 2019). Detta skulle kunna 

förklara varför serieförvärvare i större utsträckning förvärvar utifrån att skapa operationella 

synergier. Intäktsökningar via tillgång till förvärvarens produkter inom en närliggande marknad 

har tidigare visats skapa mervärde (Philips och Hoberg, 2010) samt att detta motiv i 

kombination med tillgång till förvärvarens distributionskanaler i liknande studier visats vara 

det mest citerade motivet (Walter och Barney, 1990). Resultatet går således i linje med tidigare 

studier.  

 

Det faktumet att bolagen förhöll sig mycket olika till kostnadssynergier kan närmast förklaras 

med att olika branscher erbjuder olika typer av synergier, det vill säga olika resurser erbjuder 

olika möjligheter att skapa mervärde genom komplettering och likheter med andra resurser 

(Barney, 1991). Likt Li och Greenwood, (2004) som fann att olika branscher ger olika 

möjligheter till synergier, finner vi att bolag som har stora materialkostnader i vårt fall 

verkstadsbolaget och delar av industrigruppen erbjuds andra möjligheter att förhandla med 

leverantörer än övriga företag. Vilket kan förklara varför det kan ses som ett primärt motiv i 

dessa branscher, men inte i andra. Exempel på branscher där kostnadssynergier visats vara 

större är bankbranschen (Sherman och Rupert, 2006), logindustrin (Kim, 2011) och 

tillverkningsindustrin, även om dessa inte alltid är så lätta att realisera (Capron, 1999). 

 

Att programvarugruppens motiv klassades som innovation och tillgång till nya produkter går i 

linje med Capron (1999) som menar på att det främst är när det förvärvade företaget kan förse 

det förvärvade företaget med unika resurser som de operationella synergierna kan realiseras. 
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Just graden av utnyttjandet av det förvärvade företagets resurser i det förvärvade företaget har 

visats förutsäga abnormal avkastning vid teknikförvärv (Capron och Pistre, 2002). Således kan 

programvarubolagets motiv beskrivas som “intäktsökning genom innovation och möjligheten 

till nya produkter” då synergin bygger på ett liknande informationsutbyte. 

 
Vi hittade inget stöd för den potentiella synergin ökad marknadskapitalisering och minskad 

konkurrens. Detta kan ha två förklaringar. Antingen finns dessa synergistiska motiv, men 

respondenterna är ovilliga att medge detta eftersom att det finns lagliga 

konkurrensbegränsningar (SFS 2008:579). Mer troligt är dock att denna synergi som bland 

annat Rabier, (2017) fann är förknippade med större företag och vi har uteslutande intervjuat 

företag noterade på Nasdaq Stockholms mid cap.  

 

Vi fann vidare inget stöd för de finansiella synergierna ökade finansieringsmöjligheter eller 

ökad likviditet. Förutom den uppenbara förklaringen att detta inte är ett motiv som förvärvare 

värderar, kan även detta bero på storleksförhållandet mellan förvärvande- och förvärvat företag. 

Då samförsäkring som ökade finansieringsmöjligheter och är förknippade med förvärv av ett 

relativt till förvärvaren större bolag (Walter och Barney, 1990). Synergin ökad likviditet är 

förknippade med förvärv av noterade företag (Leland, 2007) medan alla förvärv vi studerat har 

varit av privata företag.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att företag normalt ser intäktssynergier som större och 

att dessa i större utsträckning erbjuder större mervärden, men att motiven varierar beroende på 

vilken bransch företaget är aktiv inom. Vilket tidigare tagits upp av exempelvis Garzella och 

Fiorentino (2017) i diskussion om hur synergier bör värderas.  

 

5.4 Har serieförvärvare förvärvsprogram?  
 
Likt Brouthers m.fl. (1998) fann vi att fyra av fem företag hade flera värdeskapande motiv till 

förvärv men till skillnad mot Brouthers m.fl. (1998) bad vi respondenterna att rangordna 

synergierna som motiverade ett specifikt förvärv i likhet med vad Walter och Barney, (1990) 

gjorde och fann att förvärven generellt hade ett primärt motiv i form av att öka företagets 

intäkter eller minska kostnaderna. Det varierade i viss mån då tillverkningsorienterade företag 

i större utsträckning värderade kostnadssynergier. Således håller både Chatterjee, (2009) 

argument om att förvärvsprogram grundar sig i en värdeskapande logik och Brouthers (1998) 

om att företag motiveras av flera motiv.  
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I denna studie har vi valt att klassificera dessa som primära synergier i form av ökade intäkter 

och minskade kostnader som generellt är mer värdeskapande men svårare att realisera och 

sekundära synergier som respondenterna ser som relativt små men lättare att realisera som 

skalfördelar för de företag som förvärvade utifrån att uppnå intäktsökningar, men att det skiljer 

sig mellan olika branscher.  

 

Även om merparten av de primära synergierna grundar sig i att öka intäkterna, vilket i sig 

adderar till den befintliga litteraturen då detta har varit omdiskuterat (Garzella och Fiorentino, 

2014), så kan serieförvärvare inte ses som en homogen grupp med grund i vad som motiverar 

till förvärv. Motiven skiljer sig åt mellan företagen, utifrån vilka synergier, hur många 

synergier, graden av förbestämda motiv och graden av opportunistiska beslut. Något som ligger 

nära till hands är att olika branscher erbjuder olika typer av synergistiska vinningar.  

 

5.5 Hur påverkar erfarenhet?  
 
Som tidigare nämnt finns det ingen universell definition av förvärvsprogram utan vi har valt att 

se det som en skala, där företagen kan ha förvärvsprogram i olika grad. Där den stora skillnaden 

återfinns i vilken mån företagen styrs av förutbestämda kriterier och i vilken mån de tillfällen 

som dyker upp kan förklara förvärven. På samma sätt som att Trichterborn, Zu Knyphausen-

Aufseß och Schweizer (2016) finner att en M&A funktion ökar företagets förmåga att förvärva 

och därigenom gör att företag presterar bättre. Kan en specialisering genom att företaget ökar 

förmågan att förvärva likartade företag utifrån ett eller två förutbestämda motiv öka förmågan 

att förvärva dessa bolag. Framförallt om dessa motiv baseras på en affärsmässig logik 

(Chatterjee, 2009).  

 

Generell erfarenhet av förvärv har visat sig påverka förvärvsprestation positivt (Kim och Davis 

2019; Basuil och Datta, 2015). Vilket stämmer väl överens med vad respondenterna förmedlat, 

IT-partnern, omsorgsföretaget, verkstadsbolaget och industrigruppen beskriver förbättringen 

genom att de blivit bättre på att i god tid tolka den informationen de fått tillgång till och 

förbättrat förmågan att utnyttja de resurser de förvärvade företaget består av. Laamanen och 

Keil (2008) för en liknande argumentation när de argumenterar och delvis visar att bredden av 

ett förvärvsprogram påverkar resultatet negativt. Författarna ser dock enbart till företagens 

likheter mellan företagen, medan denna studie öppnar upp för att det är likheten mellan 

företagens motiv som är den verkliga prestationshöjande faktorn. Om detta verkligen leder till 

ökad prestation återstår att testa, men det är uppfattningen av studiens respondenter.  
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Medan programvarubolaget upplever att det främst beskriver att det är förmedlingen av den 

tolkade informationen som förbättrats, likt Grant (2018) som finner att intuitiv kunskap och 

erfarenhet ligger till grund för merparten av de beslut som fattas i samband med förvärv. Har 

respondenten blivit bättre på att förmedla denna intuitiva kunskap till både motparten och 

mellanhänder och därigenom förbättrat förvärvsprocessen. 

 

Något som varit omdiskuterat i litteraturen har varit om relaterbarhet (relativness) påverkar det 

förvärvande företagets förmåga att nyttja det förvärvade företagets resurser (Seth, 1990a; 

Barney, 1988), framförallt i samband med erfarenhet (Laamanen och Klein, 2008; Kim och 

Davis, 2019). Merparten av de studierna som undersökt om relaterbarhet påverkar förvärv har 

använt sig av branschkoder såsom SIC-koder för att uppskatta vilka företag som är relaterade. 

Detta har kritiserats för att inte beskriva hur lika/olika företagen verkligen är (Hoberg och 

Philips, 2010; Rabier, 2017). Utifrån denna studie av företag som förvärvar mycket kan företag 

förvärva andra företag som på pappret är lika, av flera olika anledningar, vilket gör att de 

fördelar i form av att bättre kunna nyttja likartade resurser (Wernerfelt, 1984) inte 

nödvändigtvis fångas av dessa studier.  

 

Kim och Davis (2019) fann inte att relaterbarhet var en medierande faktor för erfarenhets 

påverkan på företagets prestation. Vilket öppnar upp för möjligheten att erfarenhet är 

motivspecifik och att företag blir bättre på att förvärva utifrån samma synergistiska logik, 

snarare än att de allmänt blir bättre på att förvärva. Detta benämns uttryckligen av flera av 

företagen som menar att de i större grad vågar räkna med synergier i priset. Resultatet liknar 

Cuypers, Cuypers och Martin (2017) som finner att erfarenhet av tidigare förvärv leder till mer 

värdeskapande förvärv i en situation där den leder till ett informationsövertag gentemot det 

förvärvade företaget.  

 

Om den tillgängliga informationen som beskriver det potentiella förvärvet, som förvärvaren ska 

processa och tolka, samt de resurser som ska utnyttjas är lika ökar det möjligheten att utnyttja 

tidigare erfarenhet av en liknande situation. Denna argumentation överensstämmer med Basuil 

och Datta (2015) som argumenterar för att all erfarenhet inte är lika mycket värd och att det 

inte är mängden erfarenhet utan vilken erfarenhet som är avgörande. Exempelvis finner de att 

erfarenhet av liknande typ av transaktioner och på samma geografiska plats är viktigt. Tidigare 

erfarenhet av värdering och integration av likartade potentiella synergier kan således förbättra 

förvärvarens möjlighet att med begränsad information värdera ett företag och på så sätt fånga 
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de synergistiska mervärden företaget räknat med. Detta stöds ytterligare av att förvärvare som 

tidigare lyckats i större utsträckning kan väntas lyckas i framtida transaktioner (Golubov, m.fl., 

2015). 

6. Slutsats  
 
Denna studie har undersökt serieförvärvares motiv och erfarenhet genom ett kvalitativt 

närmande. Genom att undersöka och kategorisera pressmeddelanden som publiceras i samband 

med förvärv för fem företag noterade på Nasdaq Stockholms mellanlista, totalt 47 

pressmeddelanden. Samt utfört fem semistrukturerade intervjuer har vi undersökt vad som 

motiverar serieförvärvare att förvärva och hur organisationers erfarenhet påverkar. 

 

Tidigare studier har undersökt motiv genom att studera enskilda förvärv. Genom att undersöka 

flera förvärv gjorda av samma företag finner vi att serieförvärvares motiv övergripande kan 

beskrivas i termer av att uppnå operationella synergier. Att uppnå intäktstillväxt genom tillgång 

till det förvärvande företagets, produktutbud, distributionskanaler och innovation utgör de 

primära intäktsynergierna. Medan synergier genom skalfördelar är den primära 

kostnadssynergin. De huvudsakliga motiven skiljer sig dock markant mellan de olika företagen 

vilket kan förklaras med att olika branscher ger olika möjligheter att skapa mervärde genom 

förvärv. 

  

Studien visar att serieförvärvare normalt förvärvat utifrån att uppnå en huvudsaklig synergi, 

men att det kan finnas sekundära synergier som värderas i samband med förvärvet. Likt tidigare 

studier finner vi att alla serieförvärvare inte har förvärvsprogram, men vi menar att 

serieförvärvare kan ha förvärvsprogram i olika grad samt att även detta skiljer sig åt mellan de 

undersökta företagen. 

  

Slutligen påverkar företagens erfarenhet av tidigare förvärv varför företag förvarar, i den mån 

att de upplever sig bättre på att värdera synergier. Hur erfarenhet av tidigare förvärv påverkar 

har länge varit omdiskuterat i litteraturen, trots att merparten av studierna på området funnit att 

tidigare erfarenhet av förvärv leder till mer värdeskapande förvärv, har sambandet varit oklart. 

Bland annat har förvärv av företag som liknar förvärvaren inte visat sig leda till mer 

värdeskapande förvärv. Resultatet av denna studie öppnar upp för att erfarenhet är 

motivspecifik. Det vill säga att tidigare ha utfört förvärv baserade på samma synergistiska logik 

gör att förvärvarna blir bättre på att förvärva utifrån dessa specifika motiv. 
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6.1 Praktiska implikationer  
Företag som förvärvar mycket har vinning i att basera dessa förvärv på liknande värdeskapande 

logik. Då detta ökar möjligheten att nyttja tidigare erfarenhet av förvärv och anpassa 

förvärvsprocessen för att tidigare ana och korrekt värdera potentiella synergier.  Vidare ämnar 

serieförvärvare generellt att uppnå en huvudsaklig synergi vilket är värdefull kunskap för ett 

företag som går in i en förhandlingssituation med ett serieförvärvande företag.  

7. Begränsningar och förslag på framtida forskning 
 
Det metodologiska valet av att kvalitativt undersöka relativt få företag minskar 

generaliserbarheten. Tänkbara biases som tidigare visats påverka företags förvärvsprocess är 

den relativa storleken av företag vilket gör att resultatet från denna studie inte nödvändigtvis 

kan appliceras då det förvärvande och förvärvade företaget är jämnstora. Studien undersöker 

fem av 21 bolag som enligt vår definition kan klassas som serieförvärvare på listan över 

mellanstora företag på Nasdaq Stockholm. Det finns en risk att de samband och olikheter vi 

hittade inte återfinns bland övriga medelstora noterade bolag, men framförallt det faktumet att 

vi enbart undersökt medelstora företag gör att det kan finnas en skillnad mellan stora noterade 

bolag och små noterade bolag. Det hade således varit spännande att i framtida studier studera 

om dessa slutsatser kan appliceras på stora och små företag.  

 

Ytterligare en begränsning som är värd att lyfta är att resultatet baseras på författarnas tolkning 

av det studerade materialet. Även om detta har tacklats med att diskutera alternativa 

tolkningssätt finns det en risk för att resultatet tolkats utifrån det resultatet författarna önskar få 

snarare än vad det faktiskt beskriver.  

 

Den största metodologiska begränsningen är dock att vi inte mäter om förvärven faktiskt är 

värdeskapande, på annat sätt än genom uppskattning av respondenterna. Det hade varit 

intressant att i framtida studier undersöka om graden av förutbestämda förvärvsmotiv samt 

graden av relevant erfarenhet. Där relevant erfarenhet mäts som tidigare erfarenhet av förvärv 

med liknande motiv påverkar hur väl det förvärvande företaget presterar i termer av 

värdeskapande för aktieägarna.  

 

Vi fann att samtliga företag var medvetna om finansiell hävstång i samband med förvärv. Detta 

klassades inte som ett motiv till förvärv och hamnade därför i utkanten av denna uppsats, det 

hade dock varit ett intressant område för framtida studier. Om en studie lyckas separera och 

mäta hur och om kassaflöden hos det förvärvade företaget värderas upp till följd av en ökad 
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finansiella hävstången, utan att det förvande företagets kassaflöden värderas ner i samma 

utsträckning. Finns det någon teoretisk grund för varför detta i så fall sker?  

 

Vi förlitar oss vidare på att intervjuobjektens beskrivning av motiv, även om vi ser risken att 

intervjuobjekten inte varit sanningsenliga som liten finns det en risk att de kan röra sig om en 

efterhandskonstruktion och att det är resultatet som beskrivs snarare än motivet till resultat. 

Detta har nämnts som ett problem i tidigare studier (Rabier, 2017).  
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Bilagor  
Bilaga A - Intervjuguide 
  
1. Vad letar ni efter i ett bolag vid ett förvärv?  

2. På vilket sätt skapar förvärv mervärde för företaget?  

3. Skiljer sig motiven åt mellan olika förvärv?  

4. Ser ni några finansiella motiv till förvärv?   

5. Hur påverkar det faktumet att ni förvärvar mycket era motiv till förvärv?  

6. Har ni lärt er något om förvärv över åren?  

 

Bilaga B – Tolkning av pressmeddelanden  
 
Under varje kategori återfinns utdrag ur pressmeddelanden för att exemplifiera hur tolkningen 

har gått till. I de fall då tolkningen inte varit självklar har de studier som kategorierna grundar 

sig i konsulterats. Vidare har vi jämfört med de tolkningar Rabier, (2017) presenterat i sitt 

Annex. Slutligen har möjliga alternativa tolkningar diskuterats författare emellan och i ett fall 

har vår handledare med tidigare praktisk erfarenhet inom både förvärv och studier på området 

rådfrågas.  

 

Då innehållsanalysens primära mål var att lägga en grund för intervjuerna, har enskilda förvärv 

tagits upp under samtalen med respondenterna. Vilket har gett oss en möjlighet att dels 

kontrollera att vi tolkat pressmeddelanden korrekt samt att bättre förstå vilka motiv som 

verkligen menas då en viss mening skrivits i pressmeddelanden. Ett konkret exempel är 

programvarubolaget där vi ursprungligen tolkat det som ny produkt men i efterhand korrigerat 

det till innovation och tillgång till framtida produkter (se argumentation under resultat). 

 

Kostnadsminskningar genom skalfördelar 

• “Företag E Industrier, med sin starka plattform för inköp och distribution för 

fackhandeln i Norden”    

Intäktstillväxt genom ny produktinnovation och skapandet av nya produkter  

• Återfanns ej i pressmeddelanden 

Intäktstillväxt genom tillgång till förvärvade företagets produktutbud  

• “Förvärvet innebär en expansion till nya omsorgssegment…”  

• “Med förvärvet stärker vi vår position inom SMB-segmentet ("server message block") 

och ser möjligheter till synergier med vår befintliga verksamhet” 
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• “Bolagets produkt är en branschspecifik programvara för kyrkomarknaden i Norden 

med Norge och Sverige som huvudmarknader”  

• "Syftet med förvärvet är att utöka verkstadsbolagets kundbas och bredda vårt 

erbjudande inom induktiva komponenter” 

Intäktstillväxt genom tillgång till förvärvade företagets geografiska position  

• “Förvärvet innebär att omsorgsföretaget stärker sin position i norra Sverige” 

• ”Med det här förvärvet tar vi ytterligare marknadsandelar i Nederländerna” 

• “Företag X stärker IT-partnerns erbjudande som helhetsleverantör samtidigt som 

närvaron i södra Sverige ökar”   

Marknadskapitalisering och minskad konkurrens  

• Återfanns ej i pressmeddelanden 

Ökade finansieringsmöjligheter  

• Återfanns ej i pressmeddelanden 

Diversifiering av intäktsströmmar  

• Marknaden växer och givet de regulatoriska förändringar som nyligen skett så ser vi 

detta som en mycket intressant nordisk marknad som vi vill verka på (Har med den 

politiska diversifieringen som senare återfanns genom intervjuerna, finns ej i tabellen) 

Ökad marknadslikviditet  

• Återfanns ej i pressmeddelanden 

 

 

 

 

 

 


