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Sammanfattning/Abstract 
 

Denna studie behandlar bolags informationssignaler före, i samband med och efter för-

värv. Med utgångspunkt i agent- och signalteorin har informationssignaler som skickats 

identifierats, där en kvalitativ ansats med tillhörande diskurs- och etnografisk innehålls-

analys har använts för att kartlägga informationssignalerande mekanismer samt generera 

en modell för analys av informationssignaler i samband med förvärv. Studien uppvisar 

resultat om varför informationssignaler sänds i samband med förvärv, där bolag gene-

rellt eftersträvar att minska informationsasymmetri gentemot sina intressenter, legiti-

mera beslut samt nyttja informationsövertag för att skapa personliga fördelar. Studien 

bidrar till området för informationssignalering, där utfall av förvärv påverkar omfatt-

ningen och innehållet som informationssignaler uppvisar. 

 

This study investigates disclosures before, during and after acquisitions. Based on the 

agency- and the signal theory, conducted disclosures were identified, where a qualita-

tive approach with associated discourse and ethnographic content analysis has been 

used to map the disclosure mechanisms and to generate a model for analysis of disclo-

sures connected to acquisitions. The study presents results on why disclosures are sent 

connected to acquisitions, where companies generally seek to reduce asymmetric infor-

mation towards their stakeholders, legitimize decisions and to utilize information ad-

vantages to create personal benefits. The study contributes to the field of disclosures, 

where the outcome of acquisitions affects the scope and content of disclosures exhibit. 
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1. Introduktion 

 
Denna studie behandlar informationssignaler

1
 i samband med förvärv. Genom analys av årsredovisning-

ar och kompletterande pressmeddelanden skapas förståelse för hur bolag signalerar motiv för förvärv 

och den efterföljande prestationen, där den kommunikativa precisionen och transparensen är i fokus. 

 

Förvärv har sedan länge varit en etablerad och accepterad strategi för expansion (Gil-

man & Cohang, 1990). Aktuell forskning har dock ifrågasatt expansionsstrategins roll 

som värdehöjande för bolags aktieägare och istället koncentrerat sig på andra fenomen 

såsom företagsledares tendenser till övervärdering (Reilly, 2007) och hybris (Roll, 

1986) i situationer med förvärv. Bruner (2002) finner att cirka 20 - 30 % av alla förvärv 

är positiva ur aktieägares syn, men kritiserar dock sättet att definiera ett misslyckande, 

då utfall ofta har jämförts med förväntad avkastning och inte faktisk kostnad för för-

värv. Utifrån dessa resultat ställer vi oss frågan: hur företag och företagsledare motive-

rar förvärv till sina aktieägare? Mer distinkt kan frågan ställas; med vilken precision och 

transparens information sänds i samband med förvärv? 

 

Övergripande har agentproblematiken varit central i forskningen kring företagsledares 

handlingar. Amihud och Lev (1981) visar på att företagsledare tenderar att genomföra 

förvärv för att minska personliga risker då en mer diversifierad verksamhet reducerar 

effekten av eventuella marknadssvängningar. Agentproblematiken har även kopplats till 

signalteorin där bland annat Dowling och Pfeffer (1975) beskriver att bolag konstant 

söker legitimitet och anpassar sig och sin informationssignalering för att uppfattas som 

legitima av intressenter. Signalering hävdas även användas mer frekvent av framgångs-

rika bolag för att minska den asymmetriska informationen mellan bolaget och dess in-

tressenter (Dainelli, Bini & Giunta, 2013). Detta förlänger även Akerlofs (1970) Market 

of Lemons där resultatet indikerar att signaler om kvalitet bör vara svåra att efterlikna 

för sämre kopior, med motivet att särskilja sig genom transparensen. 

 

Informationssignaler är i grunden ett medel för bolag att öka transparens gentemot in-

tressenter och på så vis förena motstående intressen (Hermanson, 2000; Diamond, 1985; 

Jensen & Meckling, 1976). Dock har forskning visat att information som sänds till 

marknaden ofta är snedvriden (Aerts & Cormier, 2009), där positiva företeelser hyllas 

och negativa skyls bakom uttalanden som inte går att koppla till bolags prestationer, 

eller helt och hållet undanhålls (Aerts, 1994; Staw, McKechnie & Puffer, 1983). John-

stone och Grafen (1993) markerar till och med att det inte existerar någon helt ärlig sig-

nal, utan signalerare kan liknas med manipulatorer och mottagare med tankeläsare, där 

asymmetrisk information nyttjas för att maximera egenintressen. 

 

Många studier har undersökt förhållandet mellan lönsamhet och antalet informations-

signaler i årsredovisningar utan att finna enhetlig konsensus (Dainelli et al., 2013). Choi 

och Levich (1991) förklarar detta som att bolag signalerar så länge nyttan överstiger de 

relaterade kostnaderna. Det vill säga, informationssignalering fortgår så länge den på-

verkar intressenters syn på bolaget (Diamond, 1985; Bradish, 1965), där egenintressen 

styr utformningen av informationssignalerna (Heil & Robertson, 1991). Staw, McKe-

chnie och Puffer (1983) beskriver även i sin studie hur bolag försöker förklara sina 

handlingar på ett logiskt och försvarbart sätt för att tillfredsställa sina intressenters krav 

på ageranden. Kopplingar kan från detta dras till agentteoretiska perspektiv om att 

asymmetrisk information existerar och nyttjas av agenten för egen räkning (Jensen & 

Meckling, 1986). 

 

                                                 
1 Fritt översatt till svenska: disclosure 
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Sammantaget finns det en mängd studier inom områdena för signal- och agentteori, där 

fokus har legat på att förklara hur och varför individer och organisationer agerar som de 

gör (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011; Eisenhardt, 1989). Dock finns det föga 

information kring bolags agerande vid en kombination av dessa områden kopplat till 

förvärv (Healy & Palepu, 2001). Denna studie avser fortsätta i linje med det identifie-

rade forskningsgapet, genom att studera vilken typ av informationssignaler som bolag 

och företagsledare väljer att kommunicera vid situationer av förvärv. Studien avser vi-

dare att svara på om bolag anpassar sina informationssignaler efter prestationer och/eller 

styr andra faktorer vad som framhävs? 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för bolags informationssignaler före, i 

samband med och efter förvärv.  

 

Studiens innehåll klargörs genom följande undersyften, vilka är att:  

1) identifiera informationssignaler som sänds,  

2) kartlägga informationssignalerande mekanismer och  

3) generera en modell för analys av informationssignaler i samband med förvärv. 
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2. Teoretisk referensram 

 
Denna studie förenar agent- och signalteori inom området för förvärv. En genomgång av aktuella littera-

turområden inom förvärv och informationssignalering presenteras i kapitlet, där grunden för studiens 

analysmodell skapas med utgångspunkterna om kommunikativ precision och transparens i samband med 

förvärv.  

 

Tidigare studier har, inom området för informationssignalering, fokuserat på en optimal 

informationssignaleringspolicy, där avvägning mellan kostnaden för kapital och egen-

förlust är det som styr utformningen (Dye, 2001; Diamond, 1985). Med utgångspunkt i 

agentteorin kan denna avvägning liknas med uppnåendet av minsta möjliga agentkost-

nad (Jensen & Meckling, 1976), där informationssignaler endast sänds om det påverkar 

intressenter syn på bolag (Diamond, 1985; Bradish, 1965). Informationssignaler kan per 

definition anta många olika former, där de utformas dels av stadgad lag och dels av egna 

premisser (Choi, 1973). 

 

En generell definition av begreppet informationssignaler, enligt Herbig och Milewicz 

(1996): “A marketing signal is a marketing activity which provides information beyond 

the activity itself and which reveals insights into the unobservable” (s. 1), pekar på att 

informationssignalering är något som görs aktivt för att visa på, annars för intressenter 

osynliga, specifika omständigheter. Bakomliggande mekanismer, det vill säga vad som 

föranleder informationssignaler, varierar dock från situation till situation, där individuell 

nytta och vinning ligger som grund för agerandet (Jensen & Meckling, 1976; Bradish, 

1965). 

 

Choi och Levich (1991) hävdar att bolag tenderar att signalera så länge nyttan överstiger 

de kostnader som härrör till den ytterligare informationen. Heil och Robertson (1991) 

framhäver även att de informationssignaler som sänds varierar i grad av ärlighet, där 

egenintressen är att likna med informationssignalerande mekanismer som styr utform-

ningen. Dessa egenintressen är inte enbart i form av lägre agentkostnad, utan det finns 

även andra mekanismer bakom snedvridning eller undanhållande av information, såsom 

individuell avkastning och konkurrenters reaktioner (Liberty & Zimmerman, 1986; Far-

rell, 1987; Healy & Palepu, 2001). 

 

Den enighet som finns inom litteraturområdet är att bolag tenderar att sända informat-

ionssignaler som gynnar dem själva (Dye, 2001, Verrecchia, 2001; Hermail & Weis-

bach, 2012), där osäkerheten runt informationens kärna varierar och påverkar motta-

garens reaktioner (Kreps & Wilson, 1982). Detta är dock ingen ny upptäckt utan forsk-

ning redan på 60-talet fann relationer om att informationssignalering måste uppfylla den 

funktion som avses för att fortsätta (Bradish, 1965; Diamond, 1985; Jensen & Meckling, 

1976). 

 

Hutton, Miller och Skinner (2003) behandlar informationssignalering av negativ och 

positiv information, där negativ information tenderar att vara mer rak och kortfattad 

med faktorer bortom den egna kontrollen som återkommande förklaringar. Hutton et al. 

(2003) framhäver även att positiv information tenderar vara mer omfattande, för att på 

så sätt övertyga intressenter om dess trovärdighet då positiv information vanligtvis ses 

som mindre ärlig än negativ. Negativ information signaleras även under ett tidigare 

skede än positiv, då företagsledare generellt vill minska risker för allvarliga konsekven-

ser som kan uppstå om information undanhålls intressenter (Skinner, 1994), eller för att 

skapa personliga fördelar (Aboody & Kaznik, 2000). 
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Forskare inom området för informationssignalering är även eniga om att transparens 

gentemot aktieägare är det som en sänd signal eftersträvar (Hermanson, 2000; Diamond, 

1985; Jensen & Meckling, 1976), där försök att förena de olika intressen som existerar 

mellan bolag och dess intressenter är i fokus. Bushman och Smith (2003) har även vida-

reutvecklat detta, där en generell slutsats om att hög kvalitet i informationssignaler är att 

jämställa med en hög transparens gentemot intressenter. Hög kvalitet innebär dock inte 

automatiskt hög trovärdighet då informationssignaler, trots en hög transparens, kan vara 

ämnade att manipulera intressenter och deras syn på bolag (Hutton et al., 2003). 

 

2.1 Bakomliggande motiv till förvärv och dolda förväntningar 

 

Litteraturen inom förvärvsområdet har sedan en längre tid ifrågasatt förvärvsstrategins 

roll som värdehöjande för aktieägare där Reilly (2007) behandlar tio generella anled-

ningar till varför bolag betalar betydande köpeskillingar vid förvärv. Dessa tio anled-

ningar rör allt från marknadstryck om att härma konkurrenter till att bolagsledningen 

anser sig bättre lämpade för att skapa framgång än den tidigare. Dessa tio anledningar 

kan även sammanfattas till ett mindre antal motiv, där bland annat Berkovich och Na-

rayanan (1993) har analyserat tre stycken underliggande motiv bakom förvärv som 

framkommit inom finanslitteratur: synergi, agentur och hybris. Synergier är gynnande 

för alla parter i förvärvet då bolagen kompletterar varandra och fördelar dras av händel-

sen. Agenturmotiv gynnar enskilda personer på inflytelserika positioner i det förvär-

vande bolaget, där individuella fördelar skapas på intressenters bekostnad. Ett förvärv 

karaktäriserat av hybris innebär inga tydliga fördelar av förvärvet utan budet baserar sig 

på en övertygelse, utan grund, om en korrekt värdering och en övertro på den egna för-

mågan. Förvärv karaktäriserat av hybris indikerar även att det föreligger en svag bolags-

styrelse där VD:ns egna preferenser och övertygelser går före ägarnas intressen (Hay-

ward & Hambrick, 1997) och en tydlig principal-agentsituation uppstår. 

 

2.2 Agentteori 

 

Agentteorin berör förhållandet mellan en principal och en agent, där relationen handlar 

om en effektiv hantering av informationssymmetri och riskfördelning (Eisenhardt, 

1989). Jensen och Meckling (1976) beskriver agenten som en person med tillförordnad 

auktoritet av principalen, vilket i denna studie innebär att bolag och dess företagsledare 

är agenten och att dess aktieägare samt övriga intressenter är principalen. Tidiga pionjä-

rer till teorin hävdade att informationsasymmetri, egenintressen och olika grad av riska-

version bidrar till en konflikt mellan principal och agent, där personlig nyttomaximering 

utgör problemet som skapar en agentkostnad (Eisenhardt, 1989; Ross, 1973). 

 

Agentteorin har under årens lopp använts inom många olika forskningsområden (Ei-

senhardt, 1989), däribland signalering och förvärv. Förvärv kan ha väldigt varierande 

karaktär, där agentens intresse styr prospekten till stor del (Berkovich & Narayanan, 

1993). Övergripande kan dock förvärv delas in i fyra former: horisontella, vertikala, 

cirkulära och konglomerat (Gilman & Chang, 1990). Horisontella förvärv innefattar 

uppköp av liknande verksamheter alternativt existerande konkurrenter medan vertikala 

förvärv inriktar sig på ovan- eller nedanstående delar av bolags leverantörskedja
2
. Cir-

kulära förvärv handlar i sin tur om tillgången till distributionskanaler genom uppköp av 

icke-liknande verksamheter vars produkter distribueras tillsammans med förvärvarens. 

Konglomerat förvärv kännetecknas av att verksamheterna är helt fristående. 

 

                                                 
2 Fritt översatt till svenska: supply chain 
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Montgomery och Hariharan (1991) erfar att bolag väljer att förvärva bolag med likartad 

karaktär på resurserna som de redan är bekanta med, sålunda vertikala och horisontella 

förvärv, då bland annat informationsasymmetrin är relativt liten när förvärvare är insatta 

i branschen. På motsvarande sätt, när ett konglomerat eller cirkulärt förvärv sker, är 

gapet i informationen betydligt större och förvärvare får svårare att utvärdera prospekt 

vilket innebär en större risk för övervärdering (Coff, 1999). Detta skapar då en risk för 

ett snedvridet urval
3
 då det mest lämpade prospektet inte kan identifieras på grund av 

den asymmetriska informationen, vilket vidare innebär att informationssignalering blir 

av stor vikt under värderingsprocessen (Reuer, Tong & Wu, 2012). 

 

2.3 Signalteori 

 

Med utgångspunkten att beskriva beteenden mellan två parter där asymmetrisk inform-

ation råder kan signalteori beskrivas som reducering av detta informationsgap (Spence, 

1973; 2002) genom specifika signaler som företagsledare och/eller bolag sänder till in-

tressenter för att framhäva sig själva (Connelly et al., 2011). 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1 – Signaleringstidslinjen (Connelly et al., 2011)
4
 

 

Connelly et al. (2011) har på ett pedagogiskt sätt visualiserat primära element inom sig-

nalteorin i enlighet med figur 1. Övergripande kan teorin förklaras med att informat-

ionsasymmetri råder, där insiders har information som de sedan förmedlar till outsiders 

med fokus på att exempelvis framställa bolaget i god dager. Johnstone och Grafen 

(1993) beskriver signalerare som manipulatorer och mottagare som tankeläsare, där den 

asymmetriska informationen nyttjas av båda parter för att skapa personliga fördelar. 

Connelly et al. (2011) påpekar även att det råder ett tvåvägsförhållande av asymmetrisk 

information, där feedback om informationssignaler är det som bolag eftersträvar för att 

på så vis bilda sig en uppfattning om informationens relevans och betydelse för dess 

intressenter. 

 

Den asymmetriska informationen påverkas även av mängden och komplexite-

ten/tydligheten i informationssignalerna. Information som sänds kan i somliga fall vara 

abstrakt vilket medför att intressenter inte kan uppfatta allt som framhävs. Bloomfield 

(2002) indikerar att företagsledare har incitament att fokusera på tydlighet kring positiv 

information om bolaget och att negativa inslag signaleras otydligt eller undangöms i 

fotnoter för att vinna personliga fördelar. Andra studier har utvecklat detta resonemang 

om att bolag med undermåliga resultat tenderar att utge årsredovisningar som är mer 

svårförståeliga än bolag med goda resultat (Subramanian, Insley & Blackwell, 1993; Li, 

2008). 

                                                 
3 Fritt översatt till svenska: adverse selection 
4 Fri tolkning av Signaling Timeline (Connelly et al., 2011) 
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Staw et al. (1983) visar på att orsaker till undermåliga resultat ofta beskrivs till intres-

senter som effekter av externa faktorer medan orsaker till goda resultat relateras till in-

terna prestationer. Staw et al. (1983) kopplar därmed positiva resultat till orsak-verkan-

samband, medan sämre resultat döljs, mer eller mindre, bakom påverkansfaktorer som 

bolaget inte kan råda över. Undermåliga resultat kan dock i vissa fall relateras till inter-

na faktorer där brister i förberedelser, planering eller ansträngning är vanligt använt. 

Oavsett vad bolagen signalerar vid ett undermåligt resultat tenderar det att hållas till 

faktorer som är förändringsbara eller tillfälliga, det vill säga, att misslyckandet är speci-

fikt för just det aktuella förvärvet och därmed utesluts inte att framtida förvärv kan vara 

framgångsrika (Kummer & Steger, 2008). 

Häckner (1988) beskriver strategiformuleringsprocesser inom bolag, där förvärv klassi-

ficeras som offensiva strategier. Dessa offensiva förvärvsstrategier karaktäriseras av 

mjuk information såsom bilder, visioner, idéer och kognitiva strukturer. Vidare påpekar 

Häckner (1988) nödvändigheten av att sända positiv information till intressenter där 

entusiasm, optimism och engagemang är viktigt att signalera i samband med förvärvs 

förverkligande, speciellt i samband med övervärdering (se exempelvis Häckner, 1988; 

Reilly, 2007). 

 

2.4 Litteraturnära analysmodell 

 

I enlighet med studiens undersyfte att generera en modell för analys av informationssig-

naler i samband med förvärv har tidigare studier inom signalteorins område granskats, 

där tre övergripande typer av informationsindex har identifierats (Healy & Palepu, 

2001): ledningens projektion, databaserade och egenkonstruerade.  

 

Ledningens projektion innebär att ledningens framtidsutsikter på bland annat resultat 

och försäljning granskas (Miller & Piotroski, 2000). Dessa informationsindex uppvisar 

olikheter i verifieringen, där å ena sidan finansiell information är enkel att kontrollera 

medan å andra sidan icke-finansiell information, såsom motivation och kundnöjdhet, är 

desto svårare. Detta innebär att generaliserbarheten blir lägre gentemot andra former av 

informationssignaler (Healy & Palepu, 2001).  

 

Informationsindex baserade på databaser är i högre grad generaliserbara då rankning 

sker per automatik enligt databasens förutbestämda premisser. Dessa informationsindex 

för dock med problematik om faktorer såsom situationsanpassning, urval och variation i 

hur analytiker tolkar materialet (Healy & Palepu, 2001).  

 

Egenkonstruerade informationsindex är slutligen de mest frekvent förekommande, där 

anpassningsbarheten är det som värdesätts. Exempelvis Banghøj och Plenborg (2008) 

framhäver poängen av egenkonstruerade informationsindex om inga relevanta och tro-

värdiga databaser existerar. Healy och Palepu (2001) menar även att egenkonstruerade 

informationsindex tydligast fångar det som avses, dock med kompromissen att resulta-

ten kan bli svåra att återskapa för andra forskare.  

 

Nedan presenteras det informationsindex samt den analysmodell som genomgången av 

litteraturen har bidragit till. Informationsindexet utgjorde stommen för identifieringen 

av informationssignalerna, där de fyra kategorierna avsåg täcka det spann av informat-

ionssignaler som litteraturgenomgången framhävde. Informationsindexet svarar direkt 

mot studiens syfte om att öka förståelsen för bolags informationssignaler före, i sam-

band med och efter förvärv då undersyftet om identifieringen av informationssignaler 

som sänds kopplas direkt till kategoriseringen. 
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Marknad Humankapital Strategi Verksamhet 

Dåtid Nutid Framtid Dåtid Nutid Framtid Dåtid Nutid Framtid Dåtid Nutid Framtid 

Tabell 1 – Litteraturnärt informationsindex 

 

Det litteraturnära informationsindexet utgörs av fyra kategorier informationssignaler, se 

tabell 1. Detta informationsindex, som utgör en del i den litteraturnära analysmodellen, 

användes som grund för identifiering och kategorisering av informationssignaler, vilket 

därefter utmynnade i analysen av det empiriska materialet.  

 

Analysmodellen grundar sig i agentteorin där informationsasymmetri är i fokus. Under-

ställt agentteorin återfinns signalteorin vilken rör informationssignalerna från agenten 

till principalen, eller i detta fall, från bolag till intressenter. I centrum av analysmodellen 

återfinns situationen av förvärv, där bolags sändning av informationssignaler identifie-

ras och kategoriseras med hjälp av det framtagna informationsindexet. För att svara mot 

studiens syfte om att öka förståelsen för bolags informationssignaler före, i samband 

med och efter förvärv kopplas agentteorin och dess utgångspunkter om principal-agent-

förhållandet. Även signalteorin bidrar med motsvarande antaganden om asymmetrisk 

information, vilket utgör fältet mellan förvärvssituationen och bolags intressenter, vi-

sualiserat i figur 2.  

 

 
Figur 2 – Litteraturnära analysmodell 
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3. Metodik 

 
Detta kapitel behandlar valet av metodik, där det analytiska synsättet och den kvalitativa ansatsen pre-

senteras inledningsvis för att sedan övergå till urvalskriterier samt analysmetod. Kapitlet avser därmed 

klargöra hur identifiering av informationssignaler som sänds genomförs praktiskt samt hur kartläggning-

en av informationssignalerande mekanismer är upplagt för att avslutningsvis uppvisa den genererade 

modellen för analys av informationssignaler i samband med förvärv.  

 
 

3.1 Analytiskt synsätt 

 

Denna studie grundar sig i ett analytiskt synsätt. Studien avser bland annat att kartlägga 

informationssignalerande mekanismer, det vill säga, identifikation av bakomliggande 

orsaker till informationssignalering, genom att analysera utbrutna delar av helheten. 

Delar är att likna med denna studies empiriska material där resultatet bidrar till att förstå 

den aggregerade helheten. Strävan med analysen var därmed att uppnå generaliserbara 

förklaringar för att öka förståelsen till det övergripande problemet, bolags val av in-

formationssignalering i samband med förvärv (Arbnor & Bjerke, 2009). 

 

3.2 Kvalitativ ansats  

 

Denna studie har utgångspunkten i en kvalitativ ansats, med syftet att öka förståelsen 

för bolags informationssignaler före, i samband med och efter förvärv. Studien har en 

longitudinell design för att identifiera informationssignaler som sänds, där ett urval av 

förvärv med gemensamma egenskaper har genomförts, en så kallad kohortstudie (Bry-

man & Bell, 2011). Detta upplägg har bidragit till syftets besvarande då analysen base-

rats på empiriskt material över tid och därmed möjliggjort kartläggning av informat-

ionssignalerande mekanismer. 

 

Den kvalitativa ansatsen har inneburit att fokus koncentrerats på informationssignale-

rande trender och mekanismer, där diskurs- och etnografisk innehållsanalys (ECA
5
) har 

använts. Begreppet diskursanalys är vidsträckt inom företagsekonomin där det övergri-

pande fokuserar på diskursens roll, det vill säga, mål med informationssignalering vid 

exempelvis uttalanden och texters utformning (Bryman & Bell, 2011). Diskursanalysen 

har använts för att besvara studiens undersyfte om att kartlägga informationssignale-

rande mekanismer, eller med andra ord, vad som föranleder informationssignalering. 

ECA har på motsvarande sätt som mål att skapa förståelse om avsikten bakom kommu-

nikation i dokument samt prövandet av teoretiska relationer (Althedie, 1987). ECA har i 

denna studie grundat sig i konstant identifiering samt jämförelse av informationssigna-

ler och kategorier, där analysverktygets flexibilitet svarar mot studiens undersyfte om 

att generera en modell för analys av informationssignaler i samband med förvärv. 

 

3.2.1 Urval 

 

Studiens syfte är att öka förståelse för bolags informationssignaler före, i samband med 

och efter förvärv, där urvalet har varit av stor betydelse för att uppnå ett trovärdigt och 

relevant resultat. För att identifiera potentiella förvärv har OMX Nordics lista för avno-

teringar
6
 samt rapporter utgivna av EY avseende företagstransaktioner av stora svenska 

företag
7
 konsulterats för att skapa ett representativt underlag i ett första skede. Motivet 

till att fokusera på bolag med en koppling till Sverige är den skillnad som existerar i 

                                                 
5 Fritt översatt till svenska: ethnographic content analysis 
6 http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/changes-to-the-list, hämtad 2014-05-07 
7 Corporate Transaction Trends 
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informationssignalering internationellt (Bushman & Smith, 2003), där svensk kutym 

och aktiebolagskod uppmuntrar transparent och relevant informationssignalering
8
. Uti-

från den inledande konsultationen av förvärvsdokumentation utfördes sedan avgräns-

ningar gentemot större förvärv, där minst ett av två följande krav skulle uppfyllas:  

 Köpeskillingens förhållande till koncernens balansomslutning ska vara minst 10 

% och minst motsvara ett börsvärde för mid cap
9
. 

 Köpeskillingen ska minst motsvara ett börsvärde för large cap
10

.  

 

Dessa två kriterier säkerställer att externa intressenter existerar, där då förvärv upp-

märksammas och föranleder informationssignalering. Kriteriets utformning är inspirerat 

av de källor angående förvärv som konsulterats, där storlekskravet är i linje med de 

större förvärv som presenterats
11

. Informationssignaleringen har slutligen bedömts, där 

mängden informationssignaler kopplat till förvärv har varit av betydelse. Förvärv som 

kännetecknats av ett fåtal eller en obefintlig mängd informationssignaler har selekterats 

bort då dessa inte genererar material för uppfyllandet av studies syfte: att öka förståelse 

för bolags informationssignaler före, i samband med och efter förvärv. För att få ett re-

presentativt urval har sex stycken förvärv som uppfyller ovanstående kriterier valts ut. 

 

3.3 Analysmetod 

 

Textanalysen, det vill säga diskurs- och ECA, av det empiriska materialet har grundat 

sig i årsredovisningar hos det förvärvande bolaget samt kompletterande pressmeddelan-

den kopplat till de specifika förvärven under en fyraårsperiod. Motivet till att genomlysa 

fyra års informationssignaler är för att fånga de longitudinella inslag som studien avser 

att undersöka, där året före förvärvet ger en referenspunkt för trender och förändringar i 

förhållande till de efterkommande åren när integrering sker. Analysprocessen har även 

vandrat kontinuerligt mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. 

Detta flexibla upplägg har därmed möjliggjort justeringar utifrån de förutsättningar som 

uppkommit samt förfining av tidigare resonemang inom informationssignalering, i linje 

med ECA:s upplägg (Bryman & Bell, 2011). 

 

Motivet till att fokusera på informationssignaler i framförallt årsredovisningar grundar 

sig i den höga graden av korrelation till andra former av informationssignalering (Lang 

& Lundholm, 1993; 2000). Detta innebär att andra former av informationssignaler har 

negligerats då innehållet i årsredovisningar är relativt lika andra former och har därmed 

en tillräcklig grund för syftets besvarande (Botosan, 1997). 

 

 

Figur 3 – Metodiskt tillvägagångssätt 

 

                                                 
8 Se exempelvis: Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 3.1.1 
9 http://www.ne.se/lang/nordiska-listan, hämtad 2014-04-27 
10 http://www.ne.se/lang/large-cap?i_h_word=cap, hämtad 2014-04-27 
11 Se Corporate Transaction Trends & www.nasdaqomx.com 
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Kodningen av det empiriska materialet har följt ett precist och konsekvent mönster i alla 

bolag, där hela processen visualiseras övergripande i figur 3. Inledningsvis har årsredo-

visningar för vardera case under en fyraårsperiod granskats, där obearbetad empiri har 

lyfts ut och kategoriserats med hjälp av det framtagna informationsindexet som presen-

terades i kapitel 2. Denna kategorisering har kännetecknats av flexibilitet, där kategori-

erna från litteraturen har jämförts och anpassats till det funna utfallet. Det informations-

index som presenterades i tabell 1, innehållande fyra kategorier informationssignaler, 

har därmed justerats för att skapa en bättre överensstämmelse med det empiriska un-

derlaget. Som tabell 2 visualiserar har kategorin humankapital exkluderats i den revide-

rade versionen av informationsindexet då antalet informationssignaler inom denna kate-

gori var nästintill obefintliga.  

 

Marknad Verksamhet Mål & Strategi 

Dåtid Nutid Framtid Dåtid Nutid Framtid Dåtid Nutid Framtid 

Tabell 2 – Informationsindex 

 

Kategoriseringen av empirin har därmed skett inom tre olika områden. Kategorin mark-

nad kännetecknas av externa element, såsom konjunkturläge, efterfrågan och konkur-

renter. Exempel på informationssignaler som faller under denna kategori är: ”2009 blev 

dramatiskt med en global lågkonjunktur som påverkade de flesta företag, branscher och 

till och med nationer negativt”
12

. 

 

Den andra kategorin i informationsindexet är verksamhet. Under denna kategori har 

informationssignaler kring operativt arbete infogats. Produktion, effektiviseringsarbete 

och operativa resultat har varit vanligt återkommande, där citatet: ”Delivery times shor-

tened, delivery precision improved, the inventory level de- clined and the stock turn rate 

rose”
13

 är ett bra exempel på en informationssignal inom kategorin. 

 

Kategorin mål och strategi har på motsvarande sätt kännetecknats av långsiktighet, där 

mål, övergripande position och satsningar bland annat har inpassats. Citatet: ”För att 

stödja våra långsiktiga ambitioner och våra nya finansiella mål kommer 2011 att bli ett 

år av investeringar för SKF-koncernen”
14

 är ett av många exempel på framtidsoriente-

rade informationssignaler inom denna kategori. 

 

Efter den första kategoriseringen sammanställdes alla informationssignaler och bud-

skapen sammanfattades för varje enskild signal. Utifrån sammanfattningarna koncentre-

rades sedan samtliga budskap inom varje kategori för att skapa en bättre överblick som 

därefter bidrog med underlag till den empiriska presentationen av informationssignaler-

na och analysen av desamma. Analysen inleds med en empirinära del, där identifikation 

av informationssignaler samt förändrade trender över åren framgår för vardera case. 

Steget därefter är en jämförande analys, där de empirinära analyserna aggregerats för att 

visa på generella informationssignaler, förändrade trender samt informationssignale-

rande mekanismer. Avslutningsvis lyfts fokus ytterligare, där en diskussion utifrån teo-

retiska perspektiv förs utifrån de resultat som genererats. 

 

För att skapa överensstämmelse mellan det utvecklade informationsindexet och analys-

modellen, i vilken informationsindexet utgör en vital del, har även analysmodellen för-

                                                 
12 Hexagon årsredovisning 2009, s. 6 
13 Stockmann årsredovisning 2007, s. 22 
14 SKF årsredovisning 2010, s. 7 
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finats. Som figur 4 visar har därmed humankapital exkluderats från kategorierna av in-

formationssignaler i enlighet med ovanstående diskussion. 

 

 
Figur 4 – Modell för analys av informationssignaler i samband med förvärv 

 
 

3.3.1 Kvalitativ trovärdighet 

 

Studiens empiriska insamling och analysmetod har bidragit till ett aktivt arbete i vad 

Bryman och Bell (2011) hävdar ingå i begreppet trovärdighet: intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet och confirmability
15

. Den kontinuerliga processen mellan empiri 

och litteratur har säkerställt att kategorisering samt tolkning av informationssignaler har 

genomförts enhetligt. Genom att tillsammans utföra den empiriska insamlingen samt 

analys av materialet har arbetet kännetecknats av konsekvent agerande och enhetlig 

tolkning av informationssignaler. Avsikten att skapa en upprepningsbar process har ak-

tivt arbetats med, där objektivitet varit i fokus då influenser av personliga åsikter och 

värderingar har minimerats genom empiriinsamlings- och analysprocessernas tydliga 

utformning och upplägg. Genom att växla aktivt mellan tidigare studiers upplägg och 

hur denna studies empiriska material praktiskt visat sig har den flexibla processen bi-

dragit till en passande utformning av analysen för att besvara studiens syfte. 

 

 

                                                 
15 Den svenska översättningen som presenteras är: "en möjlighet att styrka och bekräfta" (s. 306) 

   Förvärv 
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4. Informationssignalering vid förvärv 

 
Med syftet att öka förståelsen för bolags informationssignaler före, i samband med och efter förvärv pre-

senteras inledningsvis vardera case med empirinära analys. Därefter aggregeras materialet för att visa 

på generella trender och informationssignalerande mekanismer. 

 

4.1 Hexagon 

 
Hexagon är ett bolag inom design-, mät- och visualiseringsteknologier. Hexagon förvärvade Intergraph, 

ett mjukvaruföretag, under 2010 för 2 125 MUSD, varav en goodwill om 1 781 MUSD
16

. 

 

4.1.1 Marknad 

 
Figur 5 – Fördelning av informationssignaler inom marknad 

 

Hexagon sände under åren 2009 till 2012 likformiga informationssignaler kring den 

ostadiga marknaden samt den geografiska efterfrågespridningen som existerade. Hexa-

gon poängterade särskilt sin geografiskt breda kundbas och var tydlig om tillväxtmark-

nader som vägde upp den totala efterfrågan. ”Landet är nu Hexagons enskilt största 

marknad och ett lysande exempel på hur ett antal makrotrender formar tillväxtekonomi-

erna under överskådlig tid”
17

 är ett uttalande om betydelsen av en tillväxtmarknad som 

ökade år efter år för Hexagon. Homogeniteten återfanns även utifrån tidsaspekter, där 

både dåtids- och nutidsorienterade informationssignaler uppvisade genomsnitt om 11 % 

av den totala andelen, se figur 5. 

 

Hexagon signalerade återkommande om den förändring och utveckling som skedde i 

världen till deras fördel, såsom demografiska förändringar genom fortsatt urbanisering 

och en ökad efterfrågan på renare och effektivare industriproduktion. Hexagon listade 

även årligen viktiga konkurrenter som agerade på respektive verksamhetsområde och 

förtydligade att ingen konkurrent hade lika brett kunderbjudande som Hexagon. De 

framtidsorienterade informationssignalerna varierade även kraftigt, där inget konsekvent 

mönster återfinns mellan åren. 

 

4.1.2 Verksamhet 

 
Figur 6 – Fördelning av informationssignaler inom verksamhet 

 
                                                 
16

 Goodwill uppgick till 11 935 MSEK, omräknat till USD motsvarat en valutakurs på 6,7 SEK/USD 
17

 Hexagon årsredovisning 2010, s. 13 
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År 2009 var ett resultatmässigt försämrat år för Hexagon, där påskyndande av ett om-

struktureringsarbete och en minskning av personalstyrkan signalerades. Detta år var 

även VD:ns tionde år på positionen och i ett uttalande gav han en tillbakablick på den 

positiva vändning och utveckling som skett, samt poängterade att de nästkommande tio 

åren skulle bli lika spännande. 

 

Fram till och med 2012 skedde det en ökning i resultatet för Hexagon och informations-

signaler såsom: ”2011 blev ytterligare ett framgångsrikt år”
18

 och ”2012 blev ett fantas-

tiskt år för Hexagon”
19

 belyser denna positiva utveckling. Hexagon signalerade fram-

förallt om en stark varumärkesportfölj med stor geografisk närvaro samt produktut-

veckling som stora faktorer bakom framgången. Övergripande kan trender utläsas i in-

formationssignaleringen, där en minskning av andelen informationssignaler inom kate-

gorin skedde under alla år. Trender syns även ur tidsaspekter där 2009 sticker ut med 

sina 7 % framtidsorienterade informationssignaler, jämfört med exempelvis 2012 där 

inga alls återfanns i enlighet med figur 6.  

 

Hexagon valde att exkludera verksamhetsgrenen övrig verksamhet i sin finansiella rap-

portering utan motivering. Denna verksamhetsgren bestod av två bolag som inriktade 

sig mot komponenter till fordonsindustrin, där resultatutvecklingen hade varit negativ 

under de senaste åren. Dock stod dessa bolag endast för 3 % av koncernens nettoom-

sättning 2009 och mindre därefter, där Hexagon 2012 signalerade: ”Det antas att affärs-

området Övrig verksamhet kommer att avyttras före utgången av 2015”
20

 vilket tydlig-

gjorde Hexagons avsikter med verksamhetsgrenen för framtiden. 

 

Hexagon sände många informationssignaler om sina produkter samt i vilka stora projekt 

dessa använts, med information om nöjda kunder och tillhörande åsikter. Citatet: ”„Med 

systemet förbättrar vi effektiviteten i vår träning på ett dramatiskt sätt„, säger James 

Perkes, tränare för det kanadensiska skidlandslaget”
21

 är ett exempel på hur Hexagon 

framhävde sina produkter. Tydliga mönster går att utläsa över åren, där den generella 

minskningen av antalet informationssignaler inom kategorin verksamhet kompletterades 

med ett utökat positivt fokus. Detta fokus visade tydligt vikten av att informera om bo-

lagets tidigare framgångsfaktorer istället för att fokusera på konkurrenskraft i framtiden.  

 
4.1.3 Mål & Strategi 

 
Figur 7 – Fördelning av informationssignaler inom mål & strategi 

 

Hexagon var tydlig med att definiera långsiktiga mål och vägen till dessa, där det årlig-

en signalerades om utvecklingen som skett. 2011 signalerade Hexagon om överträffade 

finansiella mål och nya krävande mål definierades med sikte mot 2015. Andelen in-

formationssignaler inom denna kategori tilltog även under åren, från 30 % till 45 %, 

                                                 
18

 Hexagon årsredovisning 2011, s. 2 
19

 Hexagon årsredovisning 2012, s. 2 
20

 Hexagon årsredovisning 2012, s. 9 
21

 Hexagon årsredovisning 2009, s. 30 
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vilket visualiseras i figur 7. Fördelningen inom kategorin på tidsaspekter förändrades 

även där ett tydligt fokus år 2009 på nutidsorienterade informationssignaler skiftade till 

en mer enhetlig fördelning 2012 mellan alla tre tidsperspektiv.  

 

Under 2009 signalerade Hexagon en vision:”… att vara nummer ett eller nummer två, 

inom respektive kärnverksamhet …”
22

 som till 2010 ändrades, där en rubrik i årsredo-

visningen kort benämnde: ”Vår vision är att vara nummer ett”
23

. Signalerna gällande 

visionen kan ha varit ett tecken i linje med den övergripande förändringen inom katego-

rin, där ökat fokus på mål och strategi har tydliga kopplingar till vad som framgår. 

 

Hexagon var precis i årsredovisningarna om att stora investeringar går till forskning och 

utveckling samt att detta var avgörande för Hexagon då de eftersträvade proaktivitet på 

marknaden. Hexagon signalerade även att förvärv är en del av deras tillväxtstrategi där 

ett 70-tal förvärv genomförts mellan 2000 och 2010. Hexagon sände vidare informat-

ionssignaler om vikten av löpande utvärderingar av möjliga kandidater till förvärv uti-

från synergier och implementeringsstrategier. Sammantaget är dessa informationssigna-

ler tydliga tecken på proaktivitet, där långsiktighet var det som prioriterades.  

 
4.1.4 Förvärvssignaler 

 
Intergraph, förvärvat av Hexagon 2010, grundades 1969 med målet tillsammans med NASA att sätta en 

man på månen. Idag är Intergraph en leverantör av konstruktionsmjukvara och geospatial mjukvara som 

hjälper kunder att visualisera komplexa data.

 

 
Figur 8 – Fördelning av informationssignaler inom förvärv 

 

I årsredovisningen år 2009 signalerade Hexagon en långsiktig tillväxtplan, där bland 

annat tre till fem förvärv skulle genomföras för att möjliggöra uppnåendet av de finansi-

ella målen för 2011. ”Det kan tyckas mycket men vi har visat att vi kan genomföra och 

implementera stora förvärv”
24

 uttryckte VD:n. Generellt återfanns en variation i det som 

signalerades, där andelen informationssignaler hänförliga till kategorin verksamhet till-

tog över åren, i enlighet med figur 8.  

 

Genom informationssignalen: ”Förvärvet av Intergraph blev årets viktigaste händelse, 

ett förvärv som innebär att vi nu går in i en ny fas av vår utveckling”
25

 visade Hexagon 

tydligt på verksamhetens förändring och utveckling. Sammantaget var förvärvet av In-

tergraph det största som Hexagon någonsin genomfört, med 2 125 MUSD i köpeskil-

ling. Intergraphs mjukvaror förväntades vara ett starkt komplement till Hexagons pro-

dukter och synergier genom framförallt kombinationer av produkter samt korsförsälj-

ning låg bakom beslutet till förvärvet. Uttalandet: “Med Intergraph som en del av kon-

cernen är vi inte längre främst ett hårdvaruföretag utan täcker nu hela spektrat av de-

                                                 
22

 Hexagon årsredovisning 2009, s. 3 
23

 Hexagon årsredovisning 2010, s. 6 
24

 Hexagon årsredovisning 2009, s. 7 
25

 Hexagon årsredovisning 2010, s. 4 
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sign-, mät- och visualiseringsteknologier”
26

 är bara ett av många exempel på hur Inter-

graph förutspåddes skapa konkurrensfördelar för den nya koncernen.  

 

Med Intergraph fick koncernen ökade marknadsandelar i Nordamerika och informat-

ionssignaler handlade om att expandera Intergraph till Hexagons tillväxtmarknader. I 

övrigt fortsatte informationssignalering kring den framgångsrika integrationen under 

2011, då angivna kostnadssynergier för året överträffades. Hexagon signalerar om In-

tergraphs prenumerationsbaserade intäktsmodell, vilket för koncernen innebar en mins-

kad känslighet för konjunktursvängningar. 

 

Under 2012 signalerade Hexagon om fortsatt arbete inom forskning och utveckling ge-

nom kombinationer av Intergraphs och Hexagons befintliga produkter, vilket tydligt 

framhävdes genom olika projekt och exempel på när dessa använts. Hexagon såg posi-

tivt på effekterna av förvärvet där citatet: ”Företaget räknar med att intäkterna från sy-

nergier mellan Hexagons och Intergraphs teknologier kommer att generera 100 - 200 

MEUR av försäljningsmålet för 2015”
27

 klargjorde förväntningar av förvärvet. 

 

4.1.5 Positivitet och transparens i Hexagons informationssignalering 

 

Akerlof (1970) kan direkt relateras till Hexagon och deras informationssignaler, där 

Hexagons signalering kännetecknas av positivitet och högre grad av transparens där 

Hexagon tydligt försöker särskilja sig från "citroner på marknaden". Genom att ständigt 

fokusera på positiva och entusiastiska inslag i informationssignaleringen fångas även 

essensen av Häckner (1988) om vikten av positivitet vid situationer som förvärv samt 

trovärdighet då positiva informationssignaler vanligen ses som mer oärliga än negativa 

(Hutton et al., 2003). 

 

Negativ information framkommer även i Hexagons informationssignalering som, i en-

lighet med Skinner (1994), minskar personliga risker för företagsledare. Den negativa 

informationen kan även relateras till Dainelli et al. (2013) om reducering av asymmet-

risk information som sker av framgångsrika bolag. Hexagon är övergripande transpa-

renta i sin informationssignalering där utförliga förklaringar och exempel är återkom-

mande. Detta återfinns specifikt i samband med förvärvet av Intergraph där tydliga för-

klaringar bakom förvärvsbeslutet signaleras i linje med Dowling och Pfeffer (1975) att 

bolag ständigt söker legitimitet genom sin informationssignalering. Förvärvet av Inter-

graph signaleras även fortsatt som framgångsrikt, där Coff (1999) ger en förklaring att 

horisontella förvärv har stora möjligheter att lyckas vilket förklarar positiviteten i fram-

ställningen av informationssignalerna. Hexagon återkopplar genomgående till tidigare 

positiva erfarenheter av förvärv, där informationssignalerna är tydligt relaterade till den 

interna prestationen (Staw et al. 1983). 

 

I enlighet med Aerts (1994) kopplar Hexagon positiva utfall till interna prestationer och 

negativa utfall till externa faktorer. I kontrast återfinns även resonemang kring legitimi-

tet och minskad informationsasymmetri (Dainelli et al., 2013; Dowling & Pfeffer, 

1975). Andra indikationer är den så kallade övrig verksamhet och den negativa utveckl-

ing som verksamhetsgrenen uppvisar, där stöd återfinns i Bloomfield (2002) att negativ 

information undanhålls eller skyls. Detta kan dock även ha andra förklaringar, där ex-

empelvis Choi och Levich (1991) förklarar att bolag endast signalerar om värde skapas 

eller Diamond (1985) och Bradish (1965) som tydliggör att informationssignaler endast 
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sänds om de påverkar intressenters syn på bolag, där den externa verksamheten kan tän-

kas utgöra en för liten del för att motivera exkluderingen. 

 

Hexagon Marknad Verksamhet Mål & Strategi Förvärv 
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Tabell 3 – Sammanställning Hexagon 

 

4.2 Orc Group 

 
Orc Group, vidare benämnt Orc, är en koncern med lösningar för handel och marknadsaccess till finans-

branschen. Under 2010 förvärvades Neonet, där ägarna erbjöds aktier i Orc motsvarande en budpremie 

på 22 %. Anskaffningsvärdet på Neonet uppgick till cirka 1 414 MSEK, varav goodwill om 1 211 MSEK.  

 

4.2.1 Marknad 

 
Figur 9 – Fördelning av informationssignaler inom marknad 

 

I årsredovisningarna 2009 till 2012 uppmärksammade Orc den rådande lågkonjunkturen 

och uppkomna risker. Innehållet i informationssignalerna kännetecknades av standardi-

serade meningar angående lågkonjunkturens risker för minskad försäljning och föränd-

ring inom kundsegment. Orc signalerade även återkommande kundernas förhållandevisa 

konjunkturokänslighet samt att marknaden kännetecknades av hög tillväxt och snabb 

förändringstakt. Fördelningen inom de tre tidsperspektiven, se figur 9, var relativt stabil, 

där dock framtidsorienterade signaler utvecklades negativt inom kategorin marknad då 

de standardiserade meningsuppbyggnaderna tog över. 

 

4.2.2 Verksamhet 

 
Figur 10 – Fördelning av informationssignaler inom verksamhet 
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År 2009 ökade resultatet, trots valutakursförändringars negativa påverkan, där Orc för-

utspådde ökad efterfrågan och signalerade om positiva förändringar av en omstrukture-

ring. Samma år signalerades även en inledande omstrukturering av en annan verksam-

hetsgren, där ökat fokus på utveckling och mervärde till kunderna sågs som positiva 

effekter på sikt med resultatpåverkan redan nästkommande år. Detta tillfälliga framtida 

fokus framgår även i fördelningen, se figur 10, där 2009 har 16 % framtidsorienterade 

informationssignaler inom kategorin verksamhet, jämfört med 0 % år 2012.  

 

Under 2010 förändrades informationssignalerna, där teknologiverksamhetens goda för-

säljning och arbete med lönsamhetsförbättring i Neonet framhävdes. Resultatförsäm-

ringen år 2010 signalerades med extraordinära kostnader såsom förvärvet av Neonet, 

omstruktureringskostnader samt valutakurseffekter. Orc signalerade även att effektivise-

rings- och omstruktureringsarbetet påverkade verksamheten positivt. Gällande utsikter 

för 2011 signalerade Orc om goda möjligheter där en stabil intäktsgrund, med 70 % 

säkra licensintäkter, och Orcs finansiella ställning framhävdes som viktiga faktorer. 

 

Nästkommande år, 2011, ändrade Orc övergripande riktning om hur koncernen present-

eras i årsredovisningarna. Informationssignaler om ledningens bedömning att Orc klarat 

lågkonjunkturen förhållandevis väl samt planer om nya lanseringar av attraktiva produk-

ter och tjänster var återkommande inslag. Signaler om ett minskat resultat var även åter-

kommande där konsolideringskostnader hänförliga till förvärvet av Neonet samt valuta-

kursförändringar var förklaringar som gavs. Under 2012 förändrades återigen Orcs in-

formationssignalering där informationssignaler kring uppköpet av Orc förekom. Detta 

publika uppköp av Orc påverkade dock inte det standardiserade sättet att signalera, utan 

över åren återkommande informationssignaler kring effektivisering, nya produkter och 

en aktiv riskhantering återfanns även detta år. Skillnader som uppstod i informations-

signaleringen behandlade istället en ny verksamhetsstruktur samt process- och kost-

nadsmedvetenhet som de nya ägarna initierade. 

 
4.2.3 Mål & Strategi 

 
Figur 11 – Fördelning av informationssignaler inom mål & strategi 

 

Fram till 2011 återfanns en låg andel informationssignaler inom kategorin mål och stra-

tegi, se figur 11, där de som existerade berörde förvärvet av Neonet. Det som signalera-

des därefter var mestadels svårigheter att uppnå de mål som fastställts till 2012. Kon-

cernen blev även uppköpt i början av 2012, där förvärvaren valde att separera verksam-

heten för att skapa ett starkare fokus inom respektive område. Dåvarande VD Thomas 

Bill valde även att avgå efter att verksamheten separerats. Den tidigare filosofin om 

integrerade verksamheter förändrades därmed helt, där de nya ägarna av Orc ansåg att 

varje enskild verksamhet har störst potential att klara sig på egen hand. Orcs framtid 

sågs även ljust på, där en av fåtalet signaler kan citeras: ”Inför 2013 har Orc en stabil 

plattform för att fortsätta utveckla och positionera Orc som en ledande leverantör av 
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teknik och tjänster för den globala finansbranschen”
28

 vilken visade på förtroendet för 

den förändrade organisationssynen och en framtida position. 

 

4.2.4 Förvärvssignaler 

 
Neonet, förvärvat av Orc 2010, är en mäklarfirma och teknologileverantör som erbjuder mäklartjänster 

samt systemlösningar för värdepappershandel. Neonet var en av de stora pionjärerna till Direct Market 

Access, det vill säga, direktuppkoppling för finansiell handel. 

 

 
Figur 12 – Fördelning av informationssignaler inom förvärv 

 

”Bolagen bedömer att det finns betydande synergier i den föreslagna konstellationen, 

både genom effektivisering, men framför allt genom att kombinera bolagens produkter-

bjudanden och samlade kompetens”
29

, var grunden till förvärvserbjudandet som styrel-

sen i Neonet enhälligt rekommenderade sina aktieägare att acceptera.
30

 Dessa synergier 

förväntades få full effekt senast 2012 och skulle då öka resultatet med minst 130 

MSEK. Kostnadssynergierna förväntades få full effekt senast 2011 och beräknades ut-

göra en tredjedel av resultateffekten, dock med temporära negativa resultatpåverkningar 

om cirka 70 MSEK. 

 

Genom förvärvet avsåg Orc att: ”… bilda en ännu starkare global aktör inom teknologi 

och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument”
31

. Orc signalerade under 

2010 att konsolideringen börjat ge positiva effekter och att Orc var på god väg att uppnå 

sina mål för 2012, trots Neonets negativa resultat för året. Orc hade en genomgående 

positiv syn på förvärvet i årsredovisningen för 2010 och signalerade om en ny värdering 

av Neonet i slutet av året: ”Det härvid beräknade nyttjandevärdet för Neonet överstiger 

det redovisade värdet varför ledningens bedömning är att inget nedskrivningsbehov fö-

religger”
32

. Fördelningen av informationssignalerna speglar även detta verksamhetsin-

riktade fokus, där merparten av samtliga informationssignaler återfinns under året i en-

lighet med figur 12. 

 

Under 2011 signalerade Orc om fallande handelsvolymer för Neonet med förklaringen: 

”På grund av oroligheterna på världens finansmarknader har institutionella investerare i 

större utsträckning flyttat pengar från aktiemarknaderna till andra typer av investering-

ar”
33

. Orc tydliggjorde även att utfallet av förvärvet inte gick enligt kalkyler, där kom-

mande regelverksförändringar för finansiella marknader dock spåddes gynna försälj-

ningen. Orc signalerade även om sänkta kostnader under 2011 till följd av låga handels-

volymer samt synergier från samgåendet. Dessa sänkta kostnader var däremot långt 

ifrån tillräckliga för att uppnå ett önskvärt resultat med de låga intäkterna. 
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Även i slutet av 2011 signalerades det om en ny värdering av Neonet vilken visade sig 

annorlunda denna gång. Nyttjandevärdet understeg det redovisade värdet och därmed 

signalerades en nedskrivning av Neonet med 165 MSEK. Under 2012 särskiljdes även 

Neonet från den ursprungliga idén om synergiskapande gentemot Orc, där de olika 

verksamheterna signalerades ha störst potential på egen hand, vilket återspeglas tydligt i 

fördelningen av informationssignalerna då samtliga är kopplade till mål och strategi. 

 

4.2.5 Standardiserade och optimistiska trender i Orcs informationssignalering 

 

Orcs informationssignaler har ett relativt konsekvent mönster alla år, där ett verksam-

hetsfokus samt standardiserade formuleringar är återkommande inslag. Orc är i enlighet 

med Bloomfield (2002), att negativ information undangöms eller signaleras otydligt, ett 

bra exempel på hur detta sker i praktiken. Även tidsaspekten av informationen visar 

tydliga trender där nutidsorienterade informationssignaler använts mest frekvent. 

 

Förvärvet av Neonet kan karaktäriseras som cirkulärt (Coff, 1999), vilket innebär en 

bristande insyn som medför osäkrare värderingskalkyler och därmed en större risk för 

övervärdering. Informationssignalernas utveckling indikerar tydligt på alltför optimist-

iska förväntningar, där till och med hybris kan ha förelegat (Roll, 1986; Berkovich & 

Narayanan, 1993). Orc signalerar tidigt om Neonets negativa resultat, vilket i enlighet 

med Skinner (1994) minskar personliga risker för allvarliga konsekvenser. Det negativa 

utfallet kan dock relateras till marknadens utveckling, vilket framhävs av Hutton et al. 

(2003) att faktorer bortom bolags egen kontroll används som bortförklarande element. 

 

Staw et al. (1983) nämner att undermåliga resultat ofta beskrivs som effekter av externa 

faktorer vilket även stämmer överens med de övergripande trender som återfinns i Orcs 

utformning av informationssignaler. Fördelningen av informationssignaler har föränd-

rats där andelen inom kategorin marknad minskat generellt under åren. Detta sätter en 

kontrast gentemot Staw et al. (1983) då resultatet bör ha varit det omvända. Dock bör 

hänsyn tas till Orcs framtid där bland annat ett offentligt uppköpserbjudande presente-

ras, vilket kan relateras till Johnstone och Grafens (1993) slutsats om att signalerare kan 

liknas med manipulatorer, där incitament att framställa bolaget i god dager gentemot 

intressenterna föreligger då personlig vinning kan skapas.  
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4.3 SKF 

 
SKF är en global leverantör av bland annat lagerenheter, tätningar och smörjsystem. SKF förvärvade 

Lincoln Industrial Group
34

, vidare benämnt Lincoln för 6 764 MSEK, varav goodwill om 3 889 MSEK, 

under 2010 med prognoser om positiv resultatpåverkan efter fem år om 45 MSEK årligen.  

 

4.3.1 Marknad 

 
Figur 13 – Fördelning av informationssignaler inom marknad 

 

SKF:s informationssignaler har inom kategorin marknad, se figur 13, varierat, där ge-

mensamma nämnare dock återfinns. Under åren har fokus legat på marknadsturbulens 

som påverkade efterfrågan och därmed försäljningen. SKF signalerade även om mark-

nadstillväxt generellt utan att hänvisa till den egna marknadsandelen eller en ökad efter-

frågan. Andra återkommande teman var förändrade råvarupriser samt kundcitat om hur 

SKF:s erbjudande bidrar till deras framgång. Med ett genomsnitt om 2 % framtidsorien-

terade informationssignaler förutspådde SKF inte om framtiden i någon större utsträck-

ning utan fokuserade snarare på nutida och dåtida aspekter i informationen.  

 

Under åren som genomlysts har även övergripande förändringar skett i årsredovisning-

arna. Från en inledande verksamhetsinriktning skedde förändring mot tydligare texter 

samt ett ökat fokus på marknad och kunder. Genom diverse stilknep såsom kundcitat 

tillsammans med presentation av viktiga händelser med orsak-verkan-samband blev 

SKF:s årsredovisningar i större utsträckning mer fokuserade på intressenters förståelse 

av verksamheten än tidigare. 

 

4.3.2 Verksamhet 

 
Figur 14 – Fördelning av informationssignaler inom verksamhet 

 

Informationssignalerna i kategorin verksamhet var vanligtvis relaterade till det rådande 

konjunkturläget under samtliga år, dock med viss variation över åren. Inledningsvis 

signalerades hur verksamheten skulle effektiviseras och anpassas till det rådande kon-

junkturläget, för att senare övergå till fakta såsom verifierade exempel på besparingar 

för kunder samt dåtida prestationer. Förhållandet av tidsaspekter varierade även, där en 

inledande dåtidsorientering skiftades till nutida presentationer, se figur 14. Innehållet 

                                                 
34

 Förvärvet avsåg holdingbolaget Lincoln Holdings Enterprises, moderbolaget inom koncernen 

0%

10%

20%

30%

2009 2010 2011 2012

Totalt

Dåtid

Nutid

Framtid

Förvärv 

0%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2011 2012

Totalt

Dåtid

Nutid

Framtid

Förvärv 



 

21 

har även varit relativt konstant, där fokus på effektivisering, lönsam tillväxt och en geo-

grafiskt bred verksamhet var de styrkor som signalerades återkommande. I kombination 

med satsningar på forskning och utveckling samt omstruktureringar signalerades även 

ett värdeskapande trots rådande konjunkturläge.  

 

Genom informationssignaler såsom: ”SKFs framgång ligger i att effektivt utveckla och 

leverera värde till sina kunder och dra nytta av detta. Det handlar om att eliminera onö-

digt arbete och material som inte tillför värde till kunder”
35

 visades vikten av en effektiv 

organisation där prestationer uppvisades genom andra informationssignaler. SKF kopp-

lade ofta interna prestationer till framgång och sände positiva informationssignaler om 

utvecklingen och arbetet i bolaget. Även ett ökat fokus på hållbar utveckling var något 

som signalerades återkommande under åren, där vikten av ett genomgående hållbarhets-

arbete återspeglades i de stora övergripande förändringarna av årsredovisningarna. 

 

”Hållbarhet är en mycket viktig prioritet för de flesta företag och allt fler kunder vill 

samarbeta med oss för att minska sina koldioxidutsläpp och stärka sina miljöprestanda 

och affärsresultat”
36

 

 

Andra viktiga informationssignaler som återfanns i SKF:s årsredovisningar var det kon-

kurrensbegränsade samarbete som EU-kommissionen utredde och som SKF hade del i. 

Under 2011 signalerade SKF om att en utredning påbörjats, såsom citat: ”Med hänsyn 

till dessa utredningars beskaffenhet kan utfallet komma att påverka koncernens resultat 

och kassaflöde med en väsentlig summa. Det är emellertid alltför tidigt att uppskatta om 

och när en sådan effekt kan inträffa och därmed kan redovisas”
37

.  

 

Nästkommande år, 2012, talade mycket för en fällande dom, där SKF även själva be-

dömde att så var fallet och signalerade detta: ”Det är sannolikt att EU-kommissionen 

kommer att bötfälla SKF”
38

. Utöver detta mottog SKF även ett antal stämningar av di-

rekta och indirekta kunder, där risk för fler signalerades förutsatt domens fastställande. 

SKF tog även under dessa år stora steg i att signalera bland annat antikorruptionspolicys 

samt utbildningar inom ”antitrust” som alla anställda inom koncernen fick genomgå.  

 

”Policyn understryker SKFs ambition att utöka tillämpningen av sina höga stan-

darder för integritet och affärsetik till att omfatta agenter och andra mellanhänder 

som representerar SKF. Policyn kräver bland annat att en genomlysning görs in-

nan en agent eller annan mellanhand utses eller anlitas av SKF”
39

 

 

4.3.3 Mål & Strategi 

 
Figur 15 – Fördelning av informationssignaler inom mål & strategi 
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Under 2009 och 2010 fokuserade informationssignalerna på investeringar i snabbt väx-

ande regioner och segment, då en skiftad efterfrågan på grund av lågkonjunkturen upp-

stod. Övergripande handlade informationssignalerna om att accelerera en lönsam till-

växt, fokusera på kostnadseffektivitet samt investera för hållbar och långsiktig tillväxt. 

Med informationssignaler såsom: ”Hållbarhet är både ett sätt att arbeta inom SKF och 

en av koncernens fastställa drivkrafter för att upprätthålla långsiktig tillväxt”
40

 visade 

SKF på hur viktiga frågorna var i praktiken.  

 

Senare under 2011 och 2012 skiftade informationssignalerna till investeringar på viktiga 

marknader, hållbarhetsfokusering samt att förvärv och avyttringar var rätt steg att ta för 

kärnverksamheten. Även citat från medarbetare fick en central roll där prestationen un-

der det senaste decenniet lyftes fram. Vidare signalerades det goda arbete som genom-

förts mot de uppsatta målen och att dåtida prestationer skapade förutsättningar för fram-

tiden, där fler möjligheter än hot framhävdes. SKF:s VD framhävde även personligen 

den långsiktiga synen på verksamheten där signalen: ”Som jag sa förra året – detta är ett 

maratonlopp, inte ett sprinterlopp, och vi är tränade för det. Träningen fortsätter i år, i 

ett ökat tempo”
41

 visade på den minskade vinsten samt utsikterna för kommande år. Det 

förändrade förhållandet att fokusera på hur den interna prestationens tidigare bidrag till 

framgång och att den förutsattes göra det även i framtiden visualiseras även i figur 15, 

där merparten av informationssignalerna är nutidsorienterade. Kategorin som helhet har 

dessutom nästan fördubblats under de granskade åren, vilket återspeglas i det empiriska 

materialet. 

 

4.3.4 Förvärvssignaler 

 
Lincoln, som förvärvades av SKF 2010, är ett marknadsledande bolag inom smörjteknik för industrier. 

Från början av 1900-talet har Lincoln utvecklats med sina innovationer från ett litet ägarlett bolag till 

den globala verksamheten som bedrivs idag med över 2 000 anställda. 

 

 
Figur 16 – Fördelning av informationssignaler inom förvärv 

 

När SKF förvärvade Lincoln under 2010 sändes positiva informationssignaler. SKF lade 

stor tyngd på säkerheten i förvärvet då bevakning hade skett under en längre tid samt att 

förvärvet var i linje med den aktuella förvärvsstrategin som SKF följde. Förvärvet besk-

revs och motiverades även omfattande där information kring långsiktig bevakning och 

potential signalerades återkommande. Detta fokus återspeglas även i fördelningen av 

informationssignalerna kopplat till förvärvet där samtliga är kopplade till kategorin mål 

och strategi under 2010, se figur 16. Säkerheten i förvärvet var de betydande synergier-

na som identifierats, vilka kan sammanfattas i fyra olika kategorier.  

 

Den första övergripande typen av informationssignaler går under det komplement som 

Lincoln prognostiserades utgöra för SKF. Lincoln förutspåddes komplettera SKF:s pro-

duktportfölj inom smörjteknik där synergier inom det totala kunderbjudandet förutsågs. 
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Utöver detta förutspåddes även synergier inom utvidgning av erbjudandet då Lincoln 

hade fler alternativa produkter som SKF saknade. Vidare ansåg SKF att synergier kunde 

skapas geografiskt, då nya marknader öppnades via Lincolns marknadskanaler och 

starka varumärke. Slutligen återfanns även informationssignaler om synergier av utökad 

försäljning då, återigen, respektive bolags kunder fick ett bredare helhetserbjudande. 

 

Året efter förvärvet av Lincoln signalerade SKF positiv information. De förutspådda 

synergierna uppfylldes där informationssignaler såsom: ”Integreringen av Lincoln, 

smörjsystemsföretaget som vi köpte i slutet av 2010, har gått enligt plan och har resulte-

rat i tydliga positiva effekter. Tillsammans har teamen fått smörjsystem att växa klart 

snabbare än övriga verksamheter i koncernen”
42

 visade på överensstämmelse av mål-

sättningar och resultat. Informationssignalerna var även övergripande positiva och entu-

siastiska i samband med presentationen av förvärvet.  

 

Under 2011 fastställdes det bokföringsmässiga värdet på Lincoln, där en justering av det 

dittills antagna värdet på bland annat varumärket och kundrelationer signalerades. Totalt 

resulterade den slutgiltiga allokeringen till en negativ justering av goodwill med 378 

MSEK, motsvarande cirka 10 % av värdet
43

, vilket innebar att en ökning av det verkliga 

värdet på Lincolns sammanlagda tillgångar förelåg.  

 

Det sista året som granskats, 2012, återfanns dock väldigt få informationssignaler kring 

Lincoln. I SKF:s årsredovisning 2012 omnämns namnet Lincoln endast sju gånger, där 

fem av dessa återfanns i noter till resultat och balansräkningarna. De två återstående 

innehöll inte heller några yviga skildringar av Lincoln utan snarare endast korta be-

skrivningar om att integrationen gick smärtfritt och skapade framgång för koncernen 

samt att inga indikationer på nedskrivning av det antagna värdet förelåg. 

 

4.3.5 Transparens och logiska försvar i SKF:s informationssignalering 

 

SKF:s årsredovisningar har förändrats under de belysta åren, där de övergripande för-

ändringarna inom upplägg samt riktning har skapat mer precisa informationssignaler. 

Detta kan anses vara i linje med Dainelli et al. (2013) att bolag signalerar till sina intres-

senter för att minska den asymmetriska informationen samt, enligt Bushman och Smith 

(2003), att en hög kvalitet i informationssignaleringen kan liknas med en hög transpa-

rens. Då andelen informationssignaler i kategorin verksamhet konsekvent har minskat 

medan kategorierna marknad samt mål och strategi konsekvent har ökat skiftas även 

fokus där förklaringar och tydliga orsak-verkan-samband är återkommande inslag. 

Dessa förändringar kan ses som försök till att öka legitimiteten genom informationssig-

naleringen (Dowling & Pfeffer, 1975) eller Staw et al. (1983) om att bolag försöker för-

klara sina handlingar på ett logiskt och försvarbart sätt. 

 

Staw et al. (1983) ger även andra insikter i SKF:s informationssignalering. Genom att 

återkommande tillskriva sig attributioner om uthållighet undviks även negativa händel-

ser konsekvent i informationen som signaleras. Fokus läggs snarare på hur den interna 

prestationen har bidragit till framgång över tid och hur densamma förutsätts göra det 

även i framtiden, där kopplingar även kan dras till Heil och Robertson (1991) om att 

egenintressen styr informationssignaleringen. 

 

I samband med anklagelser och utredningar gällande det konkurrensminimerande sam-

arbetet har SKF utsatts för omfattande negativ publicitet. Denna negativa publicitet har 
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bemötts genom informationssignaler där exempelvis handlingsplaner och koncernge-

nomgående policys visar på tillförlitlighet och att anklagelserna tas på allvar. Dessa 

informationssignaler kan tydligt kopplas till legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975) och 

undanhållande av information (Aerts, 1994). Även resultatet av Hutton et al. (2003) är 

relevant där SKF:s reaktioner och ökade transparens inte behöver uppfattas som helt 

ärliga, utan snarare är försök till att manipulera intressenters uppfattning om händelsen. 

 

Förvärvet av Lincoln är att se som framgångsrikt, där bakomliggande faktorer till fram-

gången kan vara den noggranna bevakningen och övervägningen (Kummer & Steger, 

2008). Alternativa förklaringar kan vara att Lincolns resurser i hög grad liknar SKF:s 

(Montgomery & Hariharan, 1991), benämnt horisontellt förvärv (Coff, 1999). Informat-

ionssignaler gällande förvärvet är även genomgående positiva och entusiastiska vilket i 

enlighet med Häckner (1988) är av vikt för att övertyga intressenter om förvärvets pot-

ential. 
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Tabell 5 – Sammanställning SKF 

 

4.4 Stockmann 

 
Stockmann är i grunden ett finländskt bolag inriktat mot detaljhandel. Stockmann förvärvade Lindex 

2007 till en premie om cirka 31 %. Totalt värde av erbjudandet uppgick till 851 MEUR, varav goodwill 

om 722 MEUR.  

 

4.4.1 Marknad 

 
Figur 17 – Fördelning av informationssignaler inom marknad 

 

Stockmanns informationssignalering varierade under 2006 till 2009 inom kategorin 

marknad, i enlighet med figur 17. Under 2006 och 2007 var synen på marknadsutveckl-

ing och privatkonsumtionen positiv, där Stockmann förutspådde positiva trender och 
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snabbt växande konsumtion. Informationssignaler om osäkrare tider började dock fram-

träda i en mindre omfattning redan under 2007 där Stockmanns VD valde att beskriva 

kristecknen med: ”The uncertainty that has hit the money and equity markets has so far 

not fed through into private consumption in Stockmann‟s operating areas”
44

. Vidare 

signalerades marknadsläget som fördelaktigt där det förutspåddes tillväxt på samtliga 

marknader. Informationssignalerna inom kategorin hade även ett huvudsakligt dåtidso-

rienterat fokus, där ett genomsnitt om 10 % visar på Stockmanns val att presentera då-

tida utveckling framför framtida potentialer och utsikter. 

 

Under 2008 och 2009 skedde en förändring i informationssignaleringen från Stockmann 

där de positiva och påstått säkra framtidsutsikterna ersattes med lågkonjunkturens på-

verkan. Stort fokus låg på osäkerhet, där både efterfrågan och konkurrens var vitala de-

lar. Informationssignalerigen ändrade även karaktär inom prognostisering, där försiktig-

het blev väldigt centralt. Fokus lades även på marknader med bättre försäljning där kun-

derna hade relativt bibehållen köpkraft. De dåtidsorienterade informationssignalerna 

påträffades huvudsakligen återigen, motsvarande 15 % 2008 respektive 8 % 2009. 

 

4.4.2 Verksamhet 

 
Figur 18 – Fördelning av informationssignaler inom verksamhet 

 

Lönsamhet och effektivitet är två återkommande begrepp i Stockmanns informations-

signaler. Detta kopplades 2006 till organisatoriska förändringar, expansion och en stark 

företagskultur där koncernen genererade sitt bästa resultat någonsin. Under 2007 sågs i 

princip samma trender där större fokus dock lades på kunddialog, riskarbete, marknadst-

render samt logistiska lösningar. I enlighet med kategorin marknad representerar de 

dåtidsorienterade informationssignalerna även här ett genomsnitt över 31 %, se figur 18. 

 

Under 2008 och 2009 förändrades, även i denna kategori, den information som signale-

ras. Presentation av en stark intern organisation fortsatte även under dessa år, dock med 

större fokus på hur åtgärder för att bemöta och anpassa sig till lågkonjunkturen fort-

skred. Även signaler om tillfredställande resultat trots svåra tider var återkommande, 

såsom: ”Thanks to the crisis prevention measures, the Group‟s earnings as a whole were 

reasonable given the circumstances …”
45

, vilka framhävde den interna prestationen. 

 

Vanligt förekommande informationssignaler var även valutakursers påverkan samt de 

positiva delarna av verksamheten. Dessa informationssignaler bidrog till den övergri-

pande fokuseringen på kategorin verksamhet, med ett genomsnitt om 56 % över åren av 

totala andelen informationssignaler. Genom formuleringar såsom: ”Each of the Group‟s 

divisions posted lower earnings than in the previous year, although the earnings of the 

Department Store Division, Lindex and Seppälä remained at a good level”
46

 flyttades 
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fokus från negativa inslag till positiva inslag i  samma signal. Även beräkningar av re-

sultat och försäljning i lokal valuta presenterades ofta när det genererade bättre siffror 

än den officiella redovisningsvalutan. 

 

4.4.3 Mål & Strategi 

 
Figur 19 – Fördelning av informationssignaler inom mål & strategi 

 

Stockmann signalerade under samtliga år om en aggressiv expansions- och investe-

ringsstrategi. Dock som med de andra kategorierna skiljer sig informationssignaleringen 

från och med lågkonjunkturens utbrott. Under 2006 och 2007 lades stort fokus på fram-

gången av den valda strategin där nya mål om säker avkastning och ytterligare internat-

ionell närvaro sattes. I andelen informationssignaler syns även detta tydligt där figur 19 

visualiserar att 19 % återfanns inom den nutidsorienterade kategorin både 2006 och 

2007. Satsningar på kontinuerlig utveckling samt utbildning och internrekrytering var 

faktorer som signalerades för uppnå ett långsiktigt mål: ”The objective is that in 2011, 

international operations will account for about half of the Group‟s sales and earnings”
47

.  

 

När lågkonjunkturen bröt ut signalerades dock ett skiftat fokus från aggressiv expansion 

till kortsiktiga kassaflöden för att säkerställa koncernens likvida behov likväl som lång-

siktig överlevnad. De framtidsorienterade informationssignaler fick även ett stort fokus 

där 12 % 2008 respektive 20 % 2009 visar på en tydlig förändring inom kategorin. Det 

noteras även under 2008 att expansionsstrategin var svår att förverkliga under rådande 

marknadssituation, varav den reviderades under 2009 för att bli mer återhållsam. 

 

4.4.4 Förvärvssignaler 

 
Med affärsidén att erbjuda kvinnor inspirerande och prisvärt mode har Lindex sedan starten på 50-talet i 

Sverige expanderat till ett internationellt välkänt varumärke inom klädindustrin och utvecklats till ett av 

Europas ledande modebolag, under ägo av Stockmann från 2007.  

 

 
Figur 20 – Fördelning av informationssignaler inom förvärv 

 

Informationssignalen: ”The Lindex acquisition will speed up Stockmann‟s growth and 

fill out its international footprint”
48

 klargjorde motivet bakom förvärvet av Lindex. Ge-

nom att integrera verksamheterna avsågs synergier att skapas där Stockmanns existe-
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rande divisioner verkar på marknader som Lindex kan expandera till och vice versa. 

Informationssignaler sändes även om planer att effektivisera Lindex samt om expansion 

till nya marknader. Detta förhållande återfinns även i informationssignalerna, där 44 % 

av total andel var kopplat till verksamheten, se figur 20.  

 

Varumärket signalerades även återkommande, där Stockmann framhävde: ”Neither 

goodwill nor the Lindex brand are amortized. The brand is deemed to have an indefinite 

useful life due to high brand awareness”
49

. Detta innebar i praktiken att goodwill om 

cirka 722 MEUR av en total köpeskilling på knappt 851 MEUR inte skrevs av utan för-

väntades ha ett konstant värde.  

 

Förvärvet av Lindex medförde ökade finansiella kostnader för Stockmann där det signa-

lerades om vikten att återställa kapitalstrukturen med följden om negativ effekt på den 

planerade expansions- och investeringstakten. Förändringar inom Lindex som hunnit 

ske under Stockmanns ägo signalerades även, där effektivisering inom logistik, utveckl-

ing av produkterbjudande och internationell expansion är några exempel. 

 

Nästkommande år, 2008, fortsatte informationssignalerna att handla om Lindex fram-

gång, där de förväntade synergierna förverkligades. Lindex verksamhet fortsatte även 

att utvecklas och effektiviseras där ett nytt distributionscenter signalerades skapa fram-

gång i Norden samtidigt som den internationella expansionen accelererades och började 

ge avkastning. Informationssignaler behandlade även den internationella närvaron, där 

varumärkeskännedomen, integrationen i koncernen och nyttjandet av synergierna var 

återkommande inslag. 

 

Stockmann signalerade om nya möjligheter för Lindex, där satsningar på franchising 

inleddes och expansiva mål sattes för nästkommande år. Sammanlagt, trots rådande 

lågkonjunktur signalerade Stockmann om Lindexs framgång som höjde hela koncernen. 

Även återkommande inslag om valutakursförändringar signalerades för att peka på strå-

lande resultat trots svåra tider.  

 

”Lindex‟s operating profit amounted to EUR 58.7 million, which, in Swedish krona 

terms, was its best ever“
50

 

 

År 2009, mitt under rådande lågkonjunktur, var ännu ett år som signalerades som starkt 

för Lindex. Att Lindex fortsatte växa internationellt och att försäljningen började ta fart 

är bara två av många informationssignaler som fokuserades på. Genom informations-

signalen: “Lindex had a fantastic year in 2009 and the future looks promising”
51

 visade 

Stockmann på självsäkerhet och hur väl Lindex levererade under deras ägo, vilket även 

speglas i andelen framtidsorienterade informationssignaler kopplat till förvärvet. 

 

För framtiden signalerades fortsatt aggressiv expansionstakt för Lindex, där både utökad 

franchising och organisk tillväxt planerades. Även satsningar på speciella kollektioner 

av framstående designers samt internationell varumärkesidentitet var framgångsfaktorer 

som signalerades.  

 

Övergripande hade alla informationssignaler en positiv och optimistisk framställning. 

Exempelvis: ”Lindex posted its all-time best result, despite the very difficult market 
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environment”
52

 samt “Lindex has a concept that works well and has proved extremely 

successful in new and familiar markets alike during 2009”
53

 speglade andemeningen 

under 2009 för Lindex räkning. 

 

4.4.5 Positivt förvärv är i fokus i Stockmanns informationssignalering 

 

I enlighet med Dainelli et al. (2013) indikerar Stockmanns informationssignaler efter-

strävan att minska den asymmetriska information, vilket är förekommande hos fram-

gångsrika bolag. Merparten av de informationssignaler som sänds innehåller även or-

sak-verkan-samband i förklaringar och genomförda åtgärder där det i enlighet med Staw 

et al. (1983) är indikationer på försök till logiska förklaringar av handlingar och beteen-

den. I dessa logiska förklaringar ligger stor vikt på framgången av den valda strategin, 

där det framgår att Stockmann söker att legitimera den aggressiva strategin genom in-

formationssignalerna (Dowling & Pfeffer, 1975) för att gynna sig själva (Dye, 2001; 

Verrecchia, 2001).  

 

Förvärvet av Lindex är att se som positivt för Stockmanns räkning, där det är tydligt att 

informationssignaler om framtida synergier är berättigat som motiv till förvärvet (Ber-

kovich & Narayanan, 1993). Enligt Montgomery och Hariharan (1991) har horisontella 

förvärv bättre utsikter för framgång, vilket stämmer överens med Lindex som bidrar till 

aktieägarnas avkastning och ingår därmed i minoriteten av förvärv som lyckas med 

detta (Bruner, 2002). Positiva informationssignaler framställs även mer omfattande än 

motsvarande negativa, där Hutton et al. (2003), pekar på att negativ information tende-

rar att vara mer rak och kortfattande än motsvarande positiv, för att på så vis övertyga 

intressenter om trovärdigheten av det positiva.  

 

Alla informationssignaler som Stockmann sänder är dock inte helt transparenta, utan det 

återfinns vissa tendenser till att vrida den information som sänds för att skapa individu-

ella fördelar (Johnstone & Grafen, 1993; Heil & Robertsson, 1991). Vinkling av in-

formation kan även relateras till Aerts och Cormier (2009) som indikerar att framgång 

ofta kopplas till interna prestationer och som stämmer överens med Stockmanns in-

formationssignalering, speciellt i anslutning till förvärvet av Lindex. 
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Tabell 6 – Sammanställning Stockmann 
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4.5 Posten 

 
Posten är ett kommunikations- och logistikföretag med uppdraget att utveckla värdet av statens aktiein-

nehav och samtidigt säkerställa brev- och paketdistribution i hela landet. Posten förvärvade Strålfors 

under 2006 för en köpeskilling om 2 033 MSEK och ett goodwillvärde om 713 MSEK. 

 

4.5.1 Marknad 

 
Figur 21 – Fördelning av informationssignaler inom marknad 

 

Posten uppvisar en konstant minskning i andelen informationssignaler inom kategorin 

marknad under alla granskade år, från 47 % år 2005 till 19 % år 2008, i enlighet med 

figur 21. Innehållet i informationssignalerna var emellertid konstant, där bland annat 

den hårda konkurrensen på marknaden omnämns. Förklaringar till den hårda konkurren-

sen motiverades med avregleringen av det svenska monopolet, en ökad globalisering 

och konkurrenters proaktiva agerande. Posten signalerade dock utförliga konkurrensa-

nalyser samtliga år, där de största konkurrenterna listades och utvärderades. På motsva-

rande sätt signalerades även goda kundexempel för att visa på Postens egna prestationer 

och hur kundnöjdheten förhöll sig. 

 

Förändrade marknadstrender såsom elektronisk substitution och ökad distanshandel 

signalerades genomgående. Dessa informationssignaler var standardiserade och i hu-

vudsak nutids- samt framtidsorienterade där uttalanden likt: ”Meddelandemarknaden 

genomgår en djup strukturell omvandling på grund av substitution till e-tjänster”
54

 är 

bra exempel på en förändrad trend. De nutidsorienterade informationssignaler var även 

konstanta i sin mängd och utgjorde cirka 16 % inom kategorin marknad över alla år, 

även under tider av konjunkturförändringar och VD-skifte. 

 

Marknadstillväxten var ytterligare något som prioriterades i informationssignalerna un-

der åren. Dessa informationssignaler hade ett dåtidsorienterat fokus, där tillväxt och god 

efterfrågan klargjordes. Under 2008 signalerades även den globala finanskrisen där en 

stagnerande tillväxt förutspåddes med motsvarande tapp i efterfrågan. 

  

4.5.2 Verksamhet 

 
Figur 22 – Fördelning av informationssignaler inom verksamhet 
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Jämfört med den konstanta minskningen i kategorin marknad kunde den omvända tren-

den utläsas för kategorin verksamhet. Figur 22 visar att 29 % av samtliga informations-

signaler under 2005 har utvecklats till 53 % år 2008, där fokus på verksamheten tilltog 

varje år. Av dessa signaler återfinns ett genomsnitt om 19 % dåtidsorienterade informat-

ionssignaler vilket indikerar att dåtida prestationer presenterades mest frekvent.  

 

Även inom denna kategori har generella informationssignaler identifierats, där ett på-

börjat handlingsprogram för att styra upp verksamheten var väldigt centralt. Genom 

återkommande informationssignaler om hur ledningen lyckats vända verksamheten från 

misär till framgång lades stort fokus även på effektivisering och produktivitet. Övergri-

pande eftersträvar dessa förändringar att: ”… säkra att koncernen över tid kan leverera 

på den balanserade målbilden genom en kombination av åtgärder för att stärka konkur-

renskraft och attraktivitet”
55

, det vill säga, fokus på långsiktig lönsamhet. Dessa föränd-

ringar skedde även med framgång, där bland annat en ny decentraliserad verksamhets-

struktur kombinerat med omprofilering av varumärket samt externa samarbeten signale-

rades. 

 

Som ovan nämnt återfanns en stor andel dåtidsorienterade informationssignaler inom 

kategorin verksamhet, där svensk kassaservice (SKS) samt sjukfrånvaro utgjorde bety-

dande delar. SKS ingick som en del i det samhällsuppdrag som Posten skulle uppfylla 

för ägarnas räkning, där resultaten inte var tillfredsställande och återkommande inslag 

angående förhoppningar om revidering av samhällsuppdraget signalerades. Under 2008 

signalerades även att ett nedläggningsbeslut hade fattats, vilket Posten såg positivt på då 

verksamheten bättre kunde renodlas och utvecklas positivt. Detta kombinerat med det 

omfattande arbetet mot en minskad sjukfrånvaro som skedde framgångsrikt signalerade 

Posten sig redo för framtidens utmaningar. 

 

Det starka resultat som Posten uppvisade sedan handlingsprogrammets introduktion 

signalerades återkommande. Dock uppmärksammades problem med en stor andel fasta 

kostnader vid eventuella efterfrågesvängningar, vilket fick särskilt stort fokus under 

2007 och 2008 då lågkonjunkturen började märkas av. Även ett VD-skifte inför 2008 

hade sina speglingar på informationssignalerna, där ett tydligare fokus framtida planer 

uppstod, vilket syns i andelen framtidsorienterade informationssignaler jämfört med 

tidigare år, se figur 22. De åtgärder som signalerades var bland annat: ”Ökad automati-

sering och effektivare distribution ska ge en lägre andel fasta kostnader”
56

 samt ”Under 

2009 kommer ett antal åtgärder att vidtas för att stärka koncernens lönsamhet, kundori-

entering och därmed konkurrenskraft”
57

.  

 

4.5.3 Mål & Strategi 

 
Figur 23 – Fördelning av informationssignaler inom mål & strategi 

 

                                                 
55 Posten årsredovisning 2007, s. 7 
56 Posten årsredovisning 2008, s. 19 
57 Posten årsredovisning 2008, s. 10 
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Kategorin mål och strategi var jämförelsevis konstant under samtliga år i andelen in-

formationssignaler. Liksom kategorin verksamhet kunde det utläsas en viss förändring 

efter VD-skiftet, där inga större procentuella skillnader återfanns. Ett genomsnitt om 

cirka 25 % över åren samt en relativt jämn fördelning inom tidsaspekterna, se figur 23, 

visar på återkommande inslag i informationssignalerna där den unika positionen, strate-

giska samgåenden och organisatoriska förändringar var vitala delar samtliga år. 

 

Den unika positionen behandlade övergripande erfarenheterna från Norden med till-

gängligheten och kundbasen samt de internationella möjligheter som detta kunde appli-

ceras på. Posten signalerade särskilt vikten av att nyttja positionen för att tillvarata de 

möjligheter som uppstod genom bland annat avregleringen på den europeiska post-

marknaden. Genom dåtidsorienterade informationssignaler visades framgång av tidigare 

förvärv och skapade synergier medan motsvarande framtidsorienterade informations-

signaler kopplade de dåtida prestationerna till nya förvärvsprospekt och förutspådda 

vinster. Stor vikt lades även på konkurrenskraft där Posten återkommande signalerade 

om kontinuerlig utvärdering av prospekt och kundorienterade samarbeten. 

 

Utifrån handlingsprogrammet signalerades förverkligandet av en ny verksamhetsstruk-

tur, där en flexibel decentraliserad verksamhet presenterades för att åtgärda den hand-

lingsförlamning som förelåg. Även varumärkesprofilering signalerades upprepande, där 

kopplingar till den decentraliserade strukturen återfanns. Posten signalerade: ”För att 

tydliggöra Postens varumärke och långsiktigt stärka konkurrenskraften genomförs en 

renodling och förenkling av varumärkesstrukturen”
58

, där innebörden var att varje verk-

samhetsgren profileras enskilt för att underlätta för olika kundsegment.  

 

Under 2008, när den nya VD:n tillträdde, skedde även en ökad informationssignalering 

gällande strategiska samgåenden, där den nya VD:n, till skillnad från den tidigare, var 

positivt inställd till samgåendet. VD:ns uttalande: ”Det är mycket välkommet att ägarna 

lämnat ett slutligt klartecken för samgåendet mellan Posten och Post Danmark”
59

 kopp-

lat till styrelseordförandes uttalande: ”När styrelsen i somras på kort varsel lyckades 

rekrytera Lars G Nordström som ny vd och koncernchef för Posten kunde både den lö-

pande verksamheten och arbetet med det förestående samgåendet med Post Danmark 

drivas vidare utan tempotapp”
60

 visar på oenigheter gentemot den tidigare VD:n och 

dennes avskedande vilket annars ej omnämns. 

 

4.5.4 Förvärvssignaler 

 
Strålfors, förvärvat av Posten 2006, är marknadsledande inom informationslogistik i Norden, med hel-

hetslösningar inom informationsöverföring av affärskritisk information. Strålfors kombinerar elektronisk 

information med hantering av print, kuvertering och utskick åt företag till sina kunder. 

 

 
Figur 24 – Fördelning av informationssignaler inom förvärv 
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”Förvärvet av Strålfors stärker Postens konkurrenskraft på den växande marknaden för 

informationslogistiktjänster i Europa. Samtidigt utgör Strålfors europeiska verksamhet 

en strategisk plattform för tillväxt för Posten”
61

 är uttalandet läsaren möts av i Postens 

årsredovisning 2006. Förvärvet av Strålfors signalerades svara direkt mot förändrade 

marknadstrender gentemot elektronisk substitution, där gapet i den dittills existerande 

verksamheten fylldes. Informationssignaler såsom: ”Integrationen av Strålfors AB stär-

ker Postens konkurrenskraft även i detta avseende, eftersom det är just i gränssnittet 

mellan elektronisk och fysisk kommunikation som bolagets kärnverksamhet ligger”
62

 

visade direkt på det erbjudande som koncernen skapade. 

 

Merparten av samtliga informationssignaler var kopplade till kategorierna verksamhet 

samt mål och strategi, vilket återspeglas i figur 24. Kategorin marknad innehöll i princip 

endast kopplingar till de förändrade marknadstrenderna som avsågs fyllas samt hur ut-

vecklingen kopplat till Strålfors såg ut därefter, alltså nutids- och dåtidsorienterade in-

formationssignaler. Kategorin verksamhet kopplat till förvärvet var även relativt enfor-

mig med nutids- samt dåtidsorientering, där informationssignaler gällande Strålfors roll 

i den nya koncernen, den framgångsrika integrationen samt goda efterföljande resultat 

var det som framhävdes övergripande.  

 

I kategorin mål och strategi signalerades återkommande om Strålfors potential och hur 

Posten avsåg att utveckla och stärka erbjudandet. Informationssignaler såsom: ”Förvär-

vet av Strålfors stärker Postens konkurrenskraft på den växande marknaden för inform-

ationslogistiktjänster i Europa”
63

 samt ”Integrationen av Postens och Strålfors print-

verksamheter har löpt enligt plan och glädjande nog har Strålfors resultat utvecklats mer 

positivt än vi förutsåg i samband med förvärvet”
64

 framhävde framgången av förvärvet 

och uppnådda synergier. Framtidsorienterade informationssignaler inom kategorin mål 

och strategi tilltog även under åren, från 12 % år 2006 till 25 % år 2008 medan de då-

tidsorienterade har det motsatta förändringsmönstret och var helt obefintliga år 2008. 

 

4.5.5 Enformigt upplägg och återkommande exempel i Postens informationssignalering 

 

Postens informationssignalering kan övergripande ses som relativt enformig där dock 

enskilda detaljer åskådliggörs under åren. Exempelvis är Postens informationssignaler 

om den egna prestationen transparent och precis, där ett syfte kan vara att minska den 

asymmetriska informationen gentemot intressenterna (Dainelli et al., 2013; Diamond, 

1985; Jensen & Meckling, 1976). Däremot detaljer såsom VD-skifte undanhålls vilket 

kan tolkas som att Posten snedvrider information (Johnstone & Grafen, 1993; Heil & 

Robertson, 1991) för att visa en enad front gentemot sina intressenter och därmed skapa 

personliga fördelar (Dye, 2001; Verrecchia, 2001). 

 

Övergripande är Postens informationssignaler precisa, där kopplingar till Li (2008) och 

bolags mer lättförståeliga årsredovisningar i samband med framgång återfinns. Förvär-

vet av Strålfors signaleras även tydligt, där informationsasymmetrin bolagen emellan 

kan ses som relativt liten då förvärvet karaktäriseras som horisontellt (Montgomery & 

Hariharan, 1991), vilket ger förutsättningar för framgång (Coff, 1999).  

 

Postens årsredovisningar uppvisar väldigt många visuella inslag, där bilder, tydligt 

framhävd text samt hänvisningar till mer information är återkommande inslag, i linje 

med Hutton et al. (2003) som beskriver att positiv information tenderar att vara mer 

                                                 
61 Posten årsredovisning 2006, s. 10 
62 Posten årsredovisning 2006, s. 11 
63 Posten årsredovisning 2006, s. 10 
64 Posten årsredovisning 2007, s. 4  
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omfattande än negativ. Postens informationssignaler uppvisar dock inte endast positiva 

inslag, utan även negativa utfall, där prestationer och misstag signaleras kortfattat (Hut-

ton et al., 2003). Detta att negativ information lyfts fram kan jämföras med resultatet av 

Dowling och Pfeffer (1975) att bolag söker legitimitet genom sin informationssignale-

ring, medan det står i direkt konflikt till andra studier som hävdar att negativ informat-

ion vanligtvis undanhålls (se exempelvis Aerts, 1994; Bloomfield, 2002). 

 

Akerlof (1970) kan relateras till Postens informationssignalering då nyckeltal angående 

exempelvis kundnöjdhet och leveranskvalitet presenteras löpande. Detta innebär att Pos-

tens konkurrenter får svårare att framhäva sig som bättre om de inte kan uppvisa mot-

svarande eller bättre faktiska resultat på de jämförda punkterna. I linje med Bushman 

och Smith (2003) uppvisar Postens informationssignaler en hög kvalitet, vilket är att 

likställa med hög transparens gentemot intressenterna. Trovärdigheten av den höga 

transparensen kan dock i viss grad ifrågasättas, där tydliga tendenser finns på snedvrid-

ning och undanhållande av, för intressenter, väsentlig information (Hutton et al., 2003; 

Johnstone & Grafen, 1993). 

 

Posten Marknad Verksamhet Mål & Strategi Förvärv 

Id
en

ti
fi

er
a

d
e 

in
fo

rm
a

ti
o

n
s-

si
g

n
a

le
r
 

 Standardiserat 

 Konstant fördel-

ning av tidsa-

spekter 

 Transparenta om 

förändringar 

 Dåtidsorientering 

 Statliga begräns-

ningar 

 Positiva utfall 

kopplas till inter-

na prestationer 

 Jämn fördelning 

av tidsaspekter 

 Fokus på posit-

ion 

 Fokus på tillväxt 

 Synergier  

 Optimism 

 Utökat erbjudande 

svarar mot efterfrå-

gan 

F
ö

rä
n

d
ra

d
e 

tr
e
n

d
er

 

 Minskad andel 

informations-

signaler 

 Ökad andel in-

formations-

signaler 

 VD-skifte ändrar 

signalering 

 VD-skifte ändrar 

signalering 

 Ökad andel fram-

tidsorienterade  

informationssignaler 

inom mål & strategi 

Tabell 7 – Sammanställning Posten 

 

4.6 Old Mutual 

 
Old Mutual är en internationell koncern verksam inom områdena för privatinvestering, sparande, försäk-

ring och bank. Old Mutual har funnits i över 165 år och grundades i Sydafrika. Old Mutual förvärvade 

det svenska bolaget Skandia år 2006 för 3 923 MGBP, varav en goodwill om 1 130 MGBP.

 

4.6.1 Marknad 

 
Figur 25 – Fördelning av informationssignaler inom marknad 

 

Fördelningen av informationssignaler inom kategorin marknad var överlag jämn under 

åren, med ett genomsnitt om 12 % som kan tydas i figur 25. Old Mutual lade minst fo-

kus på kategorin marknad i sin rapportering och signalerade istället om hur arbetet i 

verksamheten fortskred för att hantera marknaden. 
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År 2005 och 2006 signalerade Old Mutual generellt om marknaden, såsom valutakurs-

förändringars påverkan och kunders ökade medvetenhet om finansbranschen. Framtids-

orienterade informationssignaler fokuserade på demografiska förändringar, räntetryck 

och en möjlig pensionskris. Old Mutual signalerade även att marknaden kännetecknades 

av hög tillväxt med nya konkurrenter på den stabila marknaden. 

 

Under 2007 började lågkonjunkturen visa sina spår i Old Mutuals informationssignale-

ring. Marknaden signalerades inte längre som stabil utan istället som väldigt osäker, där 

en långsiktig tillväxt dock spåddes. Informationssignalerna handlade dessutom om en 

ökad konkurrens, där kunder övergått till ett ”wait-and-see” beteende och säkrare spar-

former. Dock kompletterades även detta med förutspåendet av en långsiktig tillväxt då 

kunderna bedömdes ha ett starkt förtroende för varumärket. 

 

Från en osäker marknad 2007 signalerade Old Mutual år 2008 att den blivit extremt 

hård. Informationssignaler om tillfällig ökad konkurrens och politiska samt legala för-

ändringar var faktorer som påverkade marknadsläget, både positivt och negativt. Detta 

tilltagande marknadstryck framgick även av positiviteten i Old Mutuals infor-

mationssignaler, där citatet: ”We are already recognised as the number 1 long-term in-

surance brand in the market and are building recognition and awareness as a leading 

savings and investment brand”
65

 är ett bra exempel. Trots att marknaden förändrades 

negativt signalerade ändå Old Mutual år 2007 om en stor tillväxtpotential i Australien, 

samt trolig tillväxt i både Kina och Afrika. 

 

4.6.2 Verksamhet 

 
Figur 26 – Fördelning av informationssignaler inom verksamhet 

 

Informationssignaler om Old Mutuals resultat för åren 2005 till 2008 skiftade från 

framgångsrika siffror inom hela koncernen till varierande resultat mellan koncernens 

divisioner. Dock signalerades information med en positiv betoning, från 2005 såsom: 

”2005 was a year of significant transformation of the Old Mutual Group and one which 

I believe we can look back on with considerable satisfaction”
66

 till 2008 under tydlig 

påverkan av lågkonjunktur: "This is an excellent result given the fall in equity markets 

and tightened consumer spending, and demonstrates the strength of our diverse product 

offering and our ability to adapt to an ever-changing market environment”
67

 där en jä-

mförelse uttrycks av prestation mot externa förändringar. 

 

Informationssignaler inom kategorin verksamhet var de mest frekvent förekommande. 

Andelen ökade samtliga år till att 2008 bestå av ett genomsnitt om 60 % av totalt antal 

informationssignaler, där dåtidsorientering var i huvudsakligt fokus i enlighet med figur 

26. Old Mutual signalerade följaktligen ofta om årets prestationer, men även till stor del 

                                                 
65 Old Mutual årsredovisning 2007, s. 41 
66 Old Mutual årsredovisning 2005, s. 5  
67 Old Mutual årsredovisning 2008, s. 6 
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om hur verksamheten presterade året innan dess. Gällande framtidsorienterade signaler 

informerade Old Mutual om långsiktig positiv syn på tillväxt. 

 

Under 2007 signalerade Old Mutual: ”However, with its geographical diversity and 

strong market positions, Old Mutual is well placed to weather any storms that may lie 

ahead”
68

, vilket förklarar motståndskraften mot konjunkturens negativa påverkan. Old 

Mutual signalerade genomgående om sin geografiska bredd och sitt attraktiva utbud. 

Detta i kombination med de innovativa produkter samt goda kundservice signalerades 

som förklaring till prestationen under lågkonjunkturen. Utöver detta sändes även in-

formationssignaler kring utförda åtgärder för att motverka konjunkturpåverkan, där ex-

empelvis effektivisering, interna samarbeten samt utökade stordriftsfördelar var faktorer 

som ansågs skapa värde för framtiden. 

 

4.6.3 Mål & Strategi 

 
Figur 27 – Fördelning av informationssignaler inom mål & strategi 

 

Old Mutual signalerade, inom kategorin mål och strategi, återkommande om sin ledande 

position som medförde ett antal möjligheter. Informationssignalerna hade ett fokus på 

utveckling av innovativa produkter, där kundens preferenser fick en ökad betydelse un-

der 2006. Informationssignaler om fokus på kundnöjdhet samt varumärkeslojalitet tyd-

liggjorde bolagets skiftade inställning.  

 

Andelen informationssignaler inom denna kategori minskade år efter år, från 47 % 2005 

till 27 % 2008 där de huvudsakligen var nutidsorienterade, se figur 27. Det sågs däre-

mot en ökning av informationssignaler gällande strategisk riskhantering, främst gente-

mot konjunkturens påverkan, där Old Mutual år 2008 valde att utveckla en ny riskhante-

ringsmodell. 

 

År 2005 signalerade Old Mutual att konkurrenters förändrade beteende mot ökad av-

kastning inte skulle ändra Old Mutuals syn om att inte diskriminera kundnöjdhet till 

förmån för vinster. Old Mutual fortsatte att signalera om sitt fokus på nischning och 

geografiska bredd genom åren, där strävan att tillvarata trender och möjligheter på väx-

ande marknader existerade. År 2007 signalerades det även om starten av ett omorgani-

seringsprogram samt ett investeringsprogram för framtida tillväxt. År 2008 utläses: 
”Our overriding conclusion is that while we have some valuable businesses with high 

quality people, there is a fundamental need for change”
69

. Detta år signalerade Old 

Mutual ett skifte från decentralisering till centralisering, med anledningen att skapa 

bättre kontroll och för att minska risker. 2008 signalerades även som ett år av renodling 

av verksamheten där bland annat enheterna i Australien avvecklades. 

 

 

                                                 
68 Old Mutual årsredovisning 2007, s. 4 
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4.6.4 Förvärvssignaler 

 
Skandia, förvärvat av Old Mutual 2006, är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner och 

har varit verksamma sedan starten 1855, med tillstånd att bedriva brand- och livförsäkringsverksamhet. 

 

 
Figur 28 – Fördelning av informationssignaler inom förvärv 

 

”The Company has a strategy of „being the best or buying the best„”
70

 är en infor-

mationssignal från Old Mutual som återkom 2006 och 2007. ”In 2006 the Group has 

substantially expanded its international presence through the acquisition of Skandia”
71

 

tydliggjorde en anledning till förvärvet, att bredda verksamheten. Old Mutual signale-

rade dock om oanade komplikationer och hur integrationen löstes framgångsrikt trots 

detta. Old Mutual sände dessutom informationssignaler såsom: ”We are committed to 

ensuring that not only do we deliver the prospective returns from Skandia factored into 

our acquisition planning, but also that our other businesses continue to make good pro-

gress”
72

 vilket framhävde den positiva syn som existerade. 

 

Redan 2006 signalerade Old Mutual att Skandia överträffat förväntade resultat och vi-

sade tendenser till snabb tillväxt globalt med sitt flexibla utbud och effektiviseringsar-

bete. ”The bank has won several awards in Norway and Sweden for its outstanding ser-

vice and internet platform”
73

 är en av många informationssignaler om hur Old Mutual 

framhävde Skandia positivt. Old Mutual signalerade vidare om sin starka tro på Skan-

dias tillväxt och goda resultat, då Skandia utvecklats från ett nischat bolag till ett med 

fullständigt utbud. Andelen informationssignaler har, kopplat till kategorin verksamhet, 

ökat generellt som visualiseras i figur 28, vilket motsvarar fokuseringen på de interna 

prestationer som återkommande signaleras. 

 

Den goda resultattrenden för Skandia vände under 2008, där informationssignaler för-

klarade att året bestod av varierande resultat med en generell minskning. Old Mutual 

ansåg trots detta att resultatet som levererades var tillfredsställande med tanke på situat-

ionen och signalerade att Skandia levererat goda resultat i nästan 25 år. Old Mutual 

sände även informationssignaler om planer på att Skandia skulle växa med ett starkt 

kundfokus och tryckte ytterligare på Skandias framgångsrika affärsmodell. 

 

4.6.5 Positiva och ökat antal informationssignaler i svåra tider för Old Mutual 

 

Antalet informationssignaler Old Mutual sänder har ökat varje år, dock innebär inte 

detta alltid en ökad transparens (Hutton et al., 2003). De senare årsredovisningarna har 

överlag fokuserat på positiva åtgärder med förtydliganden om bolagets aktiviteter under 

lågkonjunkturen. Detta kan relateras till Bloomfield (2002) då Old Mutual fokuserat 

tydligare på det positiva i bolaget när negativa händelser är ”oundvikliga” vid en låg-

konjunktur. Även Old Mutuals avveckling av verksamheten i Australien har en kopp-

                                                 
70 Old Mutual årsredovisning 2006, s. 5, 7; 2007, s. 15 
71 Old Mutual årsredovisning 2005, s. II 
72 Old Mutual årsredovisning 2005, s. 6 
73 Old Mutual årsredovisning 2006, s. 39; 2007, s. 32 
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ling till Bloomfield (2002) om undanhållande av negativ information, då Old Mutual 

2007 talar positivt om marknaden och tillväxtpotentialen medan divisionen ett år senare 

avvecklas.  

 

Old Mutual har i sin informationssignalering tendenser att jämföra resultat gentemot 

marknaden eller konkurrenter. Negativa resultat vänds till positiva uttalanden då de 

ställs i en jämförelse eller förklaras med att nivån uppnåtts trots en lågkonjunktur. Dai-

nelli et al. (2013) nämner att framgångsrika bolag signalerar för att minska den asym-

metriska informationen, vilket kan liknas med Old Mutual då informationssignalerna 

förtydligar att det minskade resultatet inte är undermåligt i den situation som råder. En 

annan syn på dessa tendenser kan dock vara i enlighet med Johnstone och Grafen (1993) 

där signaleraren liknas med en manipulator, det vill säga, att Old Mutual förvränger 

fakta genom dessa jämförelser. 

 

Häckner (1988) påpekar behovet av positiva informationssignaler vid situationer som 

förvärv, vilket kan liknas med Old Mutuals sätt att framställa Skandia. Trots fåtalet 

komplikationer samt små avvecklingar i Skandia framställs bolaget i god dager och po-

sitiva resultat framhävs tydligt. Informationssignaler kring Skandias framgångsrika af-

färsmodell och tilldelade utmärkelser är även återkommande, där den horisontella ka-

raktären av förvärvet kan ses som en framgångsfaktor (Coff, 1999). Generellt signaleras 

omfattande positiv information angående Skandia, vilket kan ses som nödvändigt då 

positiv information generellt ses som mindre ärlig (Hutton et al., 2003). 

 

Staw et al. (1983) tydliggör att bolag ofta signalerar negativ information som en följd av 

externa faktorer medan positiva utfall relateras till interna prestationer. Detta stämmer 

till viss del överens med Old Mutuals rapportering, där en variation av att beskriva ne-

gativa utfall med framförallt externa faktorer samt lämna information utan förklaring är 

återkommande. Överlag visar Old Mutual indikationer på kopplingar till Heil och Ro-

bertson (1991) som tydliggör att informationssignaler varierar i ärlighet där egenintres-

sen styr innehållet. 
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 Transparenta om 

förändring 

 Låg andel inform-

ationssignaler 

 Hög andel inform-

ationssignaler 

 Dåtidsorientering 

 Fokus på posit-

ion 

 Fokus på tillväxt 

 Positivitet 

 Ökad geografisk 

närvaro 

 Optimism 
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 Ökat fokus på 

kunders förtro-

ende av varumär-

ket 

 Ökat fokus på styr-

kor 

 Ökat fokus på kon-

junkturbemötande 

 Ökat fokus på 

risker 

 Ökat kundfokus 

 Minskad andel 

informations-

signaler 

 Ökad andel inom 

verksamhet 

Tabell 8 – Sammanställning Old Mutual 
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4.7 Aggregerad analys 

 

4.7.1 Marknad 

 

 
Figur 29 – Jämförelse av informationssignaler inom marknad 

 

Det empiriska materialet i kategorin marknad indikerar att trender existerar i bolagens 

informationssignalering. Som figur 29 illustrerar återfinns den genomsnittliga andelen 

informationssignaler mellan 19 % och 23 %, där en generell minskning kan utläsas. 

Detta innebär andelen informationssignaler har utvecklats negativt vilket kan kopplas 

till Staw et al. (1983) samt Aerts (1994) om att framgång kopplas till interna prestation-

er. Motsvarande föranleder sämre resultat en större informationssignalering inom kate-

gorin marknad (Staw et al. 1983) där det empiriska materialet stödjer detta genom bort-

förklarande argument. De bortförklarande argumenten kan även vara indikationer på att 

bolag vill framhäva sig själva som trovärdiga under sämre tider (Hermail & Weisbach, 

2012) där egenintressen i form av avkastning eller goda rykten är troliga förklaringar 

utifrån agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Den tydliga fördelningen av dåtids- och nutidsorienterade informationssignaler är även 

en trend som kan utläsas i det empiriska materialet. Denna fördelning karaktäriseras av 

neutralitet och försiktighet i exempelvis prognoser som ställs, där styrkande av externa 

institut eller dylikt är vanligt förekommande och där osäkerheten kring informationens 

kärna påverkar intressenters reaktioner (Kreps & Wilson, 1982). Informationssignale-

ringen skiftas även till viss del, där ett större fokus läggs på framgångsrika marknader 

eller segment av den totala andelen, i linje med Johnstone och Grafen (1993) för att på-

verka intressenters syn på bolaget (Diamond, 1985; Bradish, 1965). 

 

Flertalet informationssignalerande mekanismer, det vill säga, vad som föranleder in-

formationssignalering, kan härledas till kategorin marknad. De mekanismer som har 

kartlagts i det empiriska materialet rör bland annat positiv och negativ marknadsut-

veckling, konkurrenters agerande samt förändringar i efterfrågan.  

 

Genomgående har informationssignalering inom kategorin marknad föranletts av posi-

tiva eller negativa inslag om förändrade förutsättningar, där marknadsutvecklingen är en 

mekanism för informationssignalering utifrån det empiriska underlaget. Signaler om 

förändrade trender kan kopplas till Dainelli et al. (2013) om att bolag söker minska in-

formationsasymmetri gentemot sina intressenter för att minska agentkostnaden. Vilken 

information som signaleras varierar dock, där tendenser att sända information utifrån 

situationen framgår, för att skapa en ökad transparens (Hermanson, 2000; Diamond, 

1985; Jensen & Meckling, 1976). Indikationer att bolag signalerar information som in-
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tressenter utan den specifika signalen ändå kan ta del av, stämmer även överens med 

Diamond (1985), där förändringarna som signaleras är generella och ofta hänvisade till 

från andra källor. Dessa informationssignaler kan även argumenteras fortgå så länge 

nyttan överstiger kostnaden för bolagens räkning (Choi & Levich, 1991). Detta stärks 

av de olika casens framställning, där dåtida signaler ersätts med nutida som är mer posi-

tiva i sin framställning eller vice versa. 

 

Konkurrenters agerande är en informationssignalerande mekanism som har kartlagts. 

Bolag tenderar att se seriöst på andra aktörers agerande, där det kan liknas med en risk-

hanteringsåtgärd att följa och utvärdera konkurrents ageranden. Denna typ av informat-

ionssignaler kan även förekomma på grund av specifika egenintressen, där tidigare stu-

dier hävdar att informationssignaler sänds för att påverka konkurrenter och deras age-

randen (Liberty & Zimmerman, 1986; Farrell, 1987; Healy & Palepu, 2001). 

 

Den tredje genomgående informationssignalerande mekanismen som har kartlagts under 

kategorin marknad härrör till förändringar i efterfrågan. Denna mekanism föranleder 

informationssignalering kring hur efterfrågeförändringar förutsätts påverka bolags för-

säljning och därmed resultat, där åtgärder om hur detta ska bemötas inte är lika frekvent 

prioriterat. Dessa informationssignaler är vanligt förekommande snedvridna, i linje med 

Aerts och Cormier (2009), för att trycka på interna prestationer vid framgång och exter-

na faktorer vid mindre positiva förändringar i just efterfrågan (Aerts, 1994; Staw et al., 

1983). Även detta samband indikerar att bolag söker att minska agentkostnader genom 

sin informationssignalering (Jensen & Meckling, 1976). Genom detta kan personliga 

fördelar skapas då bolag pekar på vad som specifikt har gjorts bra vid framgång och vad 

som inte går att påverka vid sämre utfall. I linje med andra studier kan då informations-

signalerna argumenteras vara ämnade att gynna bolag och dess situation (Dye, 2001, 

Verrecchia, 2001; Hermail & Weisbach, 2012). 

 

Identifierade 

informationssignaler 
Förändrade trender 

Informationssignalerande 

mekanismer 

 Nutids-/Dåtidsorienterat 

 Framgångsrika inslag 

 Neutralitet/Försiktighet i 

prognoser 

 Minskad andel informations-

signaler 

 Marknadsutveckling 

 Konkurrenters agerande 

 Efterfrågeförändringar 

Tabell 9 – Sammanfattande tabell inom marknad  

 

4.7.2 Verksamhet 

 

 
Figur 30 – Jämförelse av informationssignaler inom verksamhet 
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Inom kategorin verksamhet har andelen informationssignaler i genomsnitt varit relativt 

konstant under fyraårsperioden, med en lägsta nivå på 48 % och en motsvarande högsta 

på 51 % i enlighet med figur 30. Utifrån detta kan dock inga direkta slutsatser dras då 

alla case uppvisar stora skillnader i hur förändringen har skett. Exempelvis har både 

SKF och Hexagon minskat kontinuerligt i andelen informationssignaler inom kategorin 

medan Orc har skiljt sig kraftigt från de andra relativt konstanta bolagen. Staw et al. 

(1983) och Aerts (1994) hävdar att framgång ofta kopplas till interna prestationer, där 

en generell ökning bör ha framträtt i materialet för bolagen med goda prestationer samt 

att positiva informationssignaler bör vara mer omfattande då de ses som mindre ärliga 

(Hutton et al., 2003). En sådan ökning går dock inte att generalisera från det empiriska 

materialet varav en konflikt uppstår gentemot den presenterade litteraturen. Resultatet 

kan dock relateras till andra studier, där exempelvis Choi och Levich (1991) hävdar att 

bolag signalerar så länge kostnaderna understiger nyttan av informationen. Indikationer 

om att agentkostnaden är lägre för framgångsrika bolag än för mindre framgångsrika 

kan vara en tänkbar slutsats. Detta innebär därmed att de framgångsrika bolagen inte 

signalerar i samma utsträckning då det inte påverkar intressenternas syn på bolaget (Di-

amond, 1985). En ökad informationssignalering innebär inte alltid en ökad transparens, 

då ärligheten i informationssignalerna är den avgörande faktorn (Hutton et al., 2003). 

 

Återkommande trender inom informationssignalerna har dock identifierats, där lönsam-

het, effektivitet och utbud förekommer i samtliga case med ett dåtidsorienterat fokus. 

Det är även vanligt förekommande att positiva utfall kopplas till interna prestationer 

medan negativa döljs eller kopplas till externa faktorer (Staw et al., 1983; Bloomfield, 

2002). Exemplifierat är pågående eller dåtida effektiviseringsarbete ständigt relaterat till 

positiva resultat eller skapade synergier inom bolagen. Utbudet av varor och tjänster är 

även relaterat till positiva handlingar vid en ökad försäljning medan undermåliga för-

säljningssiffror vanligtvis förklaras med konjunkturens påverkan eller andra legitima 

förändringar som påverkar kunders köpbeteenden. 

 

De framtidsorienterade informationssignaler som framkommer är ofta kopplade till hur 

en specifik förändring av verksamheten ska leda bolag till framgång. Likheter av detta 

kan dras till Dowling och Pfeffer (1975) om att bolag konstant söker legitimitet av sina 

handlingar och anpassar informationssignaleringen därefter. Detta är särskilt tydligt 

under lågkonjunktur där bolagen tenderar att beskriva hur framgång ska skapas och po-

ängterar vad som gör just dem framgångsrika. Transparensen i dessa informationssigna-

ler är däremot osäker, där Heil och Robertson (1991) ger en vinkling om att egenintres-

sen styr innehållet.  

 

Inom kategorin verksamhet kan även informationssignalerande mekanismer kartläggas, 

där resultat, operativa förändringar samt osäkerhetsfaktorer har framkommit. Ordet re-

sultat har en väldigt vid betydelse och kan därmed rymma en stor mängd underliggande 

informationssignaler. Det som åsyftas i denna studie är att bolags resultat föranleder 

informationssignaler genomgående i det empiriska materialet, där förändrad försäljning, 

framgångsrika produkter, extern påverkan et cetera är det som faktiskt signalerats. 

 

Operativa förändringar föranleder, i sin tur, informationssignalering kring olika effekti-

vitetsprogram, personalförändringar, omstruktureringar och dylikt. Detta omfattar fre-

kvent positivt framställda informationssignaler där framgång av åtgärder är i fokus. 

Dessa informationssignaler kan kopplas till Staw et al. (1983) om att beskriva händelser 

på ett logiskt och försvarbart sätt för att tillfredsställa sina intressenters krav på ageran-

den. Även resonemanget av Dowling och Pfeffer (1975) är en trolig förklaring, där bo-

lag ständigt söker legitimitet genom sin informationssignalering. 
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Den tredje informationssignalerande mekanismen som har kartlagts är osäkerhetsfak-

torer. Denna mekanism föranleder återkommande informationssignaler inom prognos-

ställning om exempelvis försäljning, där en långsiktig tillväxt frekvent förutspås även 

om utfall följer en negativ trend, i enlighet med Bloomfield (2002). Även riskhantering 

är en del i detta, där utfallet varierar i det empiriska materialet och inga tydliga mönster 

kan utläsas. Risksignalering kan dock ämna minska asymmetrisk information gentemot 

intressenter för de framgångsrika exemplen (Dainelli et al., 2013). En alternativ förkla-

ring kan vara motivet att framställa sig i god dager om utfall inte följer förväntan, då 

risker med framtida utfall redan har framkommit i informationssignaleringen (Johnstone 

& Grafen, 1993). Motivet till risksignalering kan även relateras till Skinner (1994) om 

att tidigt utge negativ information för att undvika konsekvenser som företagsledare per-

sonligen drabbas av. 

 

Identifierade 

informationssignaler 
Förändrade trender 

Informationssignalerande 

mekanismer 

 Dåtidsorienterat 

 Kopplar framgång till interna 

prestationer 

 Kopplar misslyckanden till 

externa faktorer 

 Lönsamhet, effektivitet & 

utbud 

 Inga genomgående  Resultat 

 Operativa förändringar 

 Osäkerhetsfaktorer 

Tabell 10 – Sammanfattande tabell inom verksamhet 

 

4.7.3 Mål & Strategi 

 

 
Figur 31 – Jämförelse av informationssignaler inom mål & strategi 

 

Figur 31 visar på samtliga cases andel av informationssignaler inom kategorin mål och 

strategi. Genomsnittstrenden framhäver ett samband om en ökning kopplat till året av 

förvärvet, en nedgång året därefter och slutligen en uppgång det sista året som belysts. 

Detta samband återspeglas även i fyra av de sex casen, där de två återstående inte upp-

visar några likheter i fördelningen. Resultatet av Häckner (1988) visar på vikten av att 

sända positiva och entusiastiska informationssignaler i samband med förvärv vilket är 

något som sker återkommande i det empiriska materialet. Häckner (1988) bidrar dock 

inte till förståelsen av variationen över tid, där alternativa förklaringar såsom förändrad 

nytta av informationssignaler kan vara tänkbart över åren (Choi & Levich, 1991). 
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De informationssignaler som har identifierats inom kategorin mål och strategi behandlar 

övergripande tillväxt, strategisk position samt interna målsättningar och satsningar. 

Övergripande tillväxt rör förmåga att signalera kring hur tillväxt avser att skapas, vilket 

samtliga bolag gör, oavsett aktuell position eller konjunkturläge. Denna tillväxt be-

nämns återkommande som antingen organisk, där den redan existerande organisationen 

ska växa internt alternativ tillväxt genom förvärv. Dessa informationssignaler ger även 

ett genomgående positivt intryck, där en kombination av hur framgångsrika motsva-

rande tillväxtstrategier har varit tidigare kopplat till nya satsningar är vanligt förekom-

mande. Även detta har stöd i Häckner (1988) att positiva informationssignaler är av vikt 

att sända vid offensiva strategiers förverkligande, där informationssignaler är omfat-

tande i sin utformning vilket bekräftar Hutton et al. (2003). 

 

Informationssignaler kring den strategiska positionen är återkommande inslag i katego-

rin mål och strategi. Dessa informationssignaler rör ofta den marknadsledande position 

som bolag tenderar att inneha enligt eget tycke samt hur positionen kan förbättras eller 

nyttjas för att skapa konkurrensfördelar och därmed bättre resultat, i linje med diskuss-

ioner om att bolag vill påverka intressenters syn på bolag (Diamond, 1985; Bradish, 

1965). Negativa inslag i informationssignalering kring bolags position är sällsynt före-

kommande. I enlighet med Bloomfield (2002) indikerar detta att positiv information 

prioriteras högre än negativa inslag som undangöms, där då företagsledare måste se 

något, för denna studie oidentifierat, incitament genom detta agerande.  

 

Den tredje övergripande typen av informationssignaler som har identifierats inom kate-

gorin mål och strategi är interna målsättningar och satsningar. Dessa informationssigna-

ler härrör strategiska inslag om vad som ska prioriteras, utvecklas eller satsas på inom 

bolagen. Exempelvis är verksamhetsstruktur ett återkommande inslag i samtliga case, 

där ett nytt upplägg av beslutsfattande bedöms medföra fördelar och handlingarna för-

söks förklaras på ett logiskt och försvarbart sätt gentemot sina intressenter, i linje med 

Staw et al. (1983). Interna målsättningar härrör även återkommande inslag såsom miljö-

vänlighet, samhällsansvar och medarbetare. Dessa typer av informationssignaler blir 

även mer frekvent använda under sämre tider och när intressenter ifrågasätter verksam-

heten, där indikationer om att manipulera intressenter kan utläsas (Johnstone och Gra-

fen, 1993) för att skapa personliga fördelar (Dye, 2001; Verrecchia, 2001).  

 

Även under denna kategori kan informationssignalerande mekanismer kartläggas, där 

styrkor, möjligheter och ambitioner är det som föranleder informationssignaleringen. 

Styrkor och möjligheter kopplar intresset av att minska informationsasymmetrin mellan 

bolag och dess intressenter (Dainelli et al., 2013; Hermanson, 2000; Diamond, 1985; 

Jensen & Meckling, 1976) genom att tydliggöra exempelvis framgångsfaktorer. Dessa 

positiva informationssignaler är även relativt omfattande, vilket kan förklaras med att 

positiv information ses som mindre trovärdig än negativ och behöver därmed tydligare 

framställning för att uppfattas som sanningsenlig av intressenter (Hutton et al., 2003). 

 

Ambitioner kan ses som en informationssignalerande mekanism där de föranleder in-

formation kring vad som är viktigt för bolag och vad som eftersträvas. Denna form av 

informationssignalering sker, liksom mekanismerna styrkor och möjligheter, för att 

minska informationsasymmetrin gentemot intressenter. I linje med Dainelli et al. (2013) 

skapas därmed större förståelse för varför bolag agerar som de gör. Genom att uppre-

pande signalera om vad som anses viktigt eftersträvas även ett legitimitetsskapande 

(Dowling & Pfeffer, 1975) där tydliga orsak-verkan-samband om hur det logiskt hänger 

ihop prioriteras (Staw et al., 1983).  
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Identifierade 

informationssignaler 
Förändrade trender 

Informationssignalerande 

mekanismer 

 Övergripande tillväxt 

 Strategisk position 

 Interna målsättningar & sats-

ningar 

 Inga betydande  Styrkor 

 Möjligheter 

 Ambitioner 

Tabell 11 – Sammanfattande tabell inom mål och strategi 

 

4.7.4 Förvärv 

 

 
Figur 32 – Jämförelse av andelen informationssignaler inom förvärv  

 

Positivitet och entusiasm är två ord Häckner (1988) beskriver som viktiga vid genomfö-

rande av förvärv, vilket stämmer överens med denna studie. Samtliga bolag signalerar 

inledningsvis om hur noggrant utvald förvärvsprospektet är, vilka synergier som avses 

skapas samt hur verksamheten kan utvecklas i ny ägo. Studiens empiriska material indi-

kerar även att horisontella förvärv är framgångsrika, där Montgomery och Hariharan 

(1991) samt Coff (1999) bekräftas.  

 

Värt att notera är dock förändringar över tid, där olikheter framstår i empirin beroende 

på hur framgångsrikt förvärvet faktiskt är. Framgångsrika förvärv, eller med andra ord 

förvärv som presterade enligt förväntad plan eller bättre, fick ytterligare positiva in-

formationssignaler kopplade till sig, där särskilt ledningens förmåga samt goda utvärde-

ringar och prognoser framhävs (Aerts, 1994). De förvärv som däremot inte följde den 

uppsatta planen kopplas istället till marknadsförändringar och andra externa faktorers 

påverkan, även det i enlighet med Aerts (1994). Samtliga case uppvisar dock en generell 

minskning av andelen informationssignaler, se figur 32. Detta kan vara en indikation på 

att information kopplat till förvärv tappar nytta efter förvärvs genomförande vilket då 

innebär att bolag nedprioriterar detta (Diamond, 1985; Bradish, 1965). 

 

Förutom informationssignaler kopplade till synergier och prestationer återfinns även en 

annan genomgående typ av informationssignaler kopplat till förvärv: utökat erbjudande. 

Utökat erbjudande handlar om vad förvärv praktiskt tillför i termer av nya produkter 

eller tjänster och marknadspenetration. Dessa informationssignaler tenderar att vara 

positiva i sin framställning där det återkommande poängteras att förvärvet fyller ett tom-

rum i det aktuella erbjudandet och att det därmed stärker konkurrenskraften. Även 

denna signalering är i linje med Häckner (1988) samt diskussioner om ökad transparens 

gentemot intressenter (Hermanson, 2000; Diamond, 1985; Jensen & Meckling, 1976).  
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De informationssignalerande mekanismer som kan kartläggas inom denna kategori är 

tro, risk och utfall. Tro kopplas till informationssignaler såsom förväntningar och bety-

delse av förvärvsprospekt, där informationssignalerna uppvisar tydliga spår av entusi-

asm, optimism och engagemang i enlighet med Häckner (1988). Tro kopplas även di-

rekt till legitimering av förvärvet då informationssignaler sänds för att logiskt förklara 

samt motivera köpet (Dowling & Pfeffer, 1975).  

 

Risk föranleder på motsvarande sätt informationssignaler kring olika problem och osä-

kerheter som inte går att besvara i dagsläget. Detta är mestadels oprecist och handlar om 

allt från osäkerhet i värderingskalkyler till förväntade synergier. Denna informations-

signalering framstår ofta som snedvriden (Aerts & Cormier, 2009), där känslan av att 

bolag försöker friskriva sig ansvar (Skinner, 1994) om utfallet blir sämre än väntat åter-

finns då bolag redan indikerat medvetenhet om att något kan gå fel i processen och 

därmed agerar utifrån egenintresse (Heil & Robertssson, 1991).e 

 

Den tredje informationssignalerande mekanismen som har kartlagts är utfall. Utfall 

handlar om hur förvärvet presterat, där både tidigare prestationer samt prestationer i ny 

ägo är återkommande inslag i informationssignaleringen. Det är svårt att dra generella 

slutsatser utifrån det empiriska materialet kopplat till detta då en del av materialet går i 

linje med Connelly et al. (2011) och Dainelli et al. (2013) om att informationssignaler 

sker för att minska den asymmetriska informationen gentemot intressenter samt 

Subramanian, Insley och Blackwell (1993) och Li (2008) som visar på att framgångs-

rika bolag har mer lättlästa årsredovisningar än mindre framgångsrika bolag. Den posi-

tiva informationen tenderar dock att vara mer omfattande än motsvarande negativ, vilket 

enligt Hutton et al. (2003) kan förklaras med att positiv information ses som mindre 

ärlig av intressenter och behöver därmed motiveras tydligare.  En annan del av det em-

piriska materialet kan på motsvarande sätt kopplas till Johnstone och Grafen (1993) där 

information snedvrids och används för att försöka manipulera intressenters syn på för-

värvet även då det uppvisar negativa utfall. Det förekommer dock inte någon som helst 

koppling mellan förvärvs negativa utfall och intern ledning eller värdering, utan dessa 

negativa utfall förklaras av externa faktorers påverkan eller undanhålls helt (Staw et al., 

1983; Hutton et al., 2003), där då graden av kommunikativ precision och transparens 

kan ifrågasättas.  

 

Identifierade 

informationssignaler 
Förändrade trender 

Informationssignalerande 

mekanismer 

 Synergier 

 Prestationer  

 Utökat erbjudande 

 Inga betydande  Tro 

 Risk 

 Utfall 

Tabell 12 – Sammanfattande tabell inom förvärv 
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5. Teoretiska perspektiv på bolags informationssignalering 

 
Detta kapitel behandlar teoretiska perspektiv på bolags informationssignalering i samband med förvärv. 

Inledningsvis diskuteras agent- och signalteoretiska utgångspunkter för att sedan övergå till en diskuss-

ion och därefter jämförelse gentemot den resursbaserade teorin som ger en alternativ helhetsbild av 

bolags informationssignalering. 

 
 

5.1 Agentteoretiska perspektiv 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för bolags informationssignaler före, i 

samband med och efter förvärv. Genom att peka på egenintressens inblandning i för-

värvsbeslut och manipulation av informationssignalering visar studien hur agentteori-

etiska utgångspunkter och antaganden om människors ageranden stämmer överens inom 

området för förvärv. Studiens resultat indikerar att bolags informationssignaler anpassas 

efter situationer där identifierade mekanismer ger antydningar om att bolag främst utgår 

ifrån egenintressen vid informationssignalering. 

 

Bruner (2002) visar att endast 20 – 30 % av alla förvärv är framgångsrika ur aktieägares 

synvinkel. I förhållande till Bruner (2002) motsäger denna studies resultat den procen-

tuella statistiken, då endast ett av sex förvärv tydligt visats vara negativt. Förvärvets 

utfall är dock, i denna studie, beroende av bolags kommunikativa precision och transpa-

rens där bolag själva väljer vilken information som signaleras då informationsasymme-

tri råder. 

 

Bruner (2002) nämner att förvärv som inte motsvarar förväntningar inte behöver vara 

misslyckade. Förvärv kan fortfarande vara positiva trots att de inte uppnår den fast-

ställda önskade nivån, då dessa förväntningar tenderar att vara övervärderade (Reilly, 

2007). Vad bolagen själva informerar gällande uppnående av förväntade synergier hålls 

främst till situationer då positiv information kan utges, enligt framtaget resultat. Detta 

kan förklaras av agentteorin då bolag kan inneha mer information än vad som utges, där 

nyttomaximering är den avgörande faktorn (Eisenhardt, 1989). Positiv information och 

en positiv anda signaleras återkommande av bolag i samband med förvärv enligt studi-

ens resultat, där kopplingar till Häckner (1988) om vikten av att tillfredsställa intressen-

ters oro vid riskfyllda beslut kan dras.  

 

Ett förvärvs framgång eller misslyckande består inte endast av monetära termer, utan en 

bredare verksamhet efter förvärv kan exempelvis bidra till starkare motståndskraft mot 

marknadssvängningar och kan vara en grundläggande anledning till förvärvet (Reilly, 

2007; Amihud & Lev, 1981). Detta kan vidare bidra till individuella fördelar för perso-

ner bakom förvärvet, med ett utökat ansvar och en starkare betydelse för bolaget (Ber-

kovich & Narayanan, 1993). Studiens resultat visar på bolags informationssignalering 

om höga förväntningar av synergieffekter från förvärv, där information framställts väl-

digt övertygande. Detta kan bidra till minskad oro hos intressenter med skillnader i 

riskaversion där en positiv tro på förvärvet indikeras vara en informationssignalerande 

mekanism. 

 

5.2 Signalteoretiska perspektiv 

 

Studiens resultat indikerar att informationssignalerande mekanismer, ur ett signalteore-

tiskt perspektiv, härrör till minskning av den informationsasymmetri som råder för att 

manipulera intressenter. Informationssignaler avser därmed att minska asymmetrisk 

information gentemot signalerarens intressenter (Spence, 1973; 2002; Connelly et al., 



 

46 

2011) samt skapa personliga fördelar genom att vinkla och manipulera informationssig-

naler (Staw et al., 1983; Johnstone & Grafen, 1993). Studiens resultat visar att bolag 

genomgående framställt framtidsorienterad information positivt där tro på den egna 

verksamheten och förmågan att skapa värde för aktieägarna är återkommande inslag. 

Den dåtidsorienterade informationen är däremot ofta baserad på utvald fakta såsom re-

sultat, prestationer och utmärkelser. Utifrån Spence (1973; 2002) nyttjar därmed bolag 

den informationsasymmetri som existerar för att presentera det som passar situationen 

bäst, med indikationer om att personliga fördelar avses skapas genom de sända inform-

ationssignalerna (Staw et al., 1983). Detta härrör inte endast till negativa utfalls förvrid-

ning utan kan även kopplas till valet av informationssignalering vid positiva utfall, där 

den egna prestationens framgång tydligt betonats i linje med studiens resultat.  

 

Precisionen i informationssignaleringen, det vill säga, hur detaljrik och precis informat-

ion som signaleras är, skiljer sig mellan framgångsrika och mindre framgångsrika bolag 

enligt studiens resultat. De framgångsrika bolagen har en tendens att sända utförliga, 

lättlästa och logiska informationssignaler medan de mindre framgångsrika bolagen sig-

nalerar otydligt och ofta med bortförklarande inslag, i enlighet med Subramanian et al. 

(1993) samt Li (2008). 

 

Informationssignaler anpassas även till situationer, vilket Connelly et al. (2011) fram-

häver, där tydliga kopplingar till sämre tider framgår i studiens resultat. Vid sämre tider 

tenderar bolag att signalera om framtida avkastning och bolagets styrkor för att visa på 

en tro om fortsatt positiv utveckling. Denna informationssignalering stämmer även 

överens med Choi och Levich (1991) som hävdar att signalering fortgår så länge ett 

värde av informationssignalerna skapas. Bolag vill därmed minska informationsasym-

metrin när en ökad oro råder på grund av negativ marknadssituation för att tillfredsställa 

sina intressenter. 

 

5.3 Diskussion kring studiens resultat & analysmodell 

 

 
Figur 33 – Utvecklad analysmodell 
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Med undersyftet att generera en modell för analys av informationssignaler i samband 

med förvärv har en analysmodell, visualiserad i figur 33, skapats och använts under 

studiens gång. I analysmodellen har informationssignalerande mekanismer, som identi-

fierats i den aggregerade analysen, infogats tillsammans med det framtagna informat-

ionsindexet. Dessa mekanismer har identifierats som återkommande faktorer bakom 

bolags val av informationssignalering, där studiens resultat indikerar att informations-

signaler sänds för att minska asymmetrisk information och för att skapa personliga för-

delar. 

 

Som analysmodellen visar kopplas agentteorin ihop med signalteorin, där informations-

asymmetrin är det som skiljer bolag och situationen av förvärv från intressenterna. 

Denna informationsasymmetri används sedan, enligt studiens resultat, för att skapa för-

delar och motivera händelser. Analysmodellen har därmed hjälpt till att förklara inform-

ationsasymmetrins betydelse för bolag gentemot deras intressenter där flera viktiga in-

formationssignalerande mekanismer har framkommit från studiens resultat. 

 

I enlighet med Eisenhardt (1989) har problem som uppstår mellan agenters egenintres-

sen gentemot sina principaler på grund av asymmetrisk information behandlats. Detta 

agentteoretiska problem har genom studien kopplats till signalteorin, där agenters in-

formationssignalering har varit i fokus. Mer konkret har denna studie svarat på hur in-

formationssignalering framställs före, i samband med och efter förvärv. 

 

Det resultat som studien uppvisar går att härleda till de tre olika kategorierna av inform-

ationssignaler, där en övergripande slutsats är att innehållet i och mängden av informat-

ionssignaler varierar beroende på bland annat förväntningar, utfall och tidigare fram-

ställning. Indikationer på att bolag signalerar för att minska informationsasymmetri 

gentemot intressenter är dock övergripande, där maximering av egenintressen och 

minskning av agentkostnader prioriteras. Resultatet av studien visar att informationssig-

naler avser minska informationsasymmetri och därmed skapa en ökad transparens inom 

områden som bidrar till den högsta personliga nyttan för bolagen och dess företagsle-

dare. Studien styrker därmed både agentteoretiska likväl som signalteoretiska utgångs-

punkter kring informationssignalerings användande och nytta. 

 

5.4 Alternativa perspektiv på bolags informationssignalering 

 

Bolags val av informationssignalering har i denna studie analyserats ur ett agentteore-

tiskt perspektiv, där informationssignaler sänds för att minimera agentkostnaden och för 

att maximera egenintressen. Denna syn på informationssignalering kan dock vidgas, där 

den resursbaserade teorin genererar en annan helhet av informationssignalering och 

kompletterar den bild som denna studie har skapat. 

 

Tidigare studier har undersökt skillnaderna mellan agentteoretiska och resursbaserad 

teoris utgångspunkter (Johansson & Malmstrom, 2013), där de två teorierna skapar en 

kollision i bolags avvägning om vilka informationssignaler som ska sändas eller inte. 

Generellt sett förklarar den resursbaserade teorin en ovillighet att sända informations-

signaler, då bolag förlorar konkurrensfördelar genom signalering av känslig information 

(Barney, 1991). Agentteorin pekar i kontrast till detta på bolags vilja att sända informat-

ionssignaler då agentkostnaden kan minskas genom denna aktivitet (Jensen & Meckl-

ing, 1976). Denna konflikt om att antingen sända informationssignaler eller inte speglar 

därmed bolags dilemma, där två olika grupper av personer kan gynnas av valet som 

görs. Agentteorin förklarar den ena sidan som maximering av egenintressen samtidigt 

som den resursbaserade teorin förklarar konkurrensfördelaktiga ageranden som kontrast.  
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Grant (1991) pekar på att den resursbaserade teorin förklarar vilka mekanismer som 

utgör bolags hållbara konkurrensfördelar, med andra ord, tillgångar som är värdefulla, 

unika och svåra att imitera samt substituera (Dierickx & Cool, 1989; Barney, 1991). 

Vincente-Lorente (2001) och Wagenhofer (1990) menar att då bolag undanhåller in-

formation kring konkurrensfördelar ökar kostnaden för kapital, då intressenter får svå-

rare att förutspå bolags framtida värde (Bettis, 1983). Dock kan denna ökade kostnad 

vara motiverad, då samma informationsundanhållande minskar risken för konkurrenters 

nyttjande av samma information (Wagenhofer, 1990; Bettis, 1983). 

 

Utifrån den resursbaserade teorin bör därför bolags informationssignaler uppvisa en låg 

grad av transparens (Tidd & Trewhella, 1997) då bibehållandet av konkurrensfördelar 

värderas högre än intressenters fulla insyn i verksamheten (Sirmon, Hitt, Ireland & Gi-

bert, 2011). Denna studies resultat indikerar att bolags informationssignaler inte är fullt 

transparenta, där olika tendenser av undanhållande samt snedvridning av information 

har kartlagts utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. Dessa resultat kan även kopplas till 

den resursbaserade teorin, där samma framställda tendenser kan förklaras genom att 

bolag vill uppnå barriärer för imitation, det vill säga, behålla existerande samt förbättra 

sina konkurrensfördelar (Johansson & Malmström, 2013). 

 

Studiens resultat har även uppvisat indikationer inom kopplingar till dåtida externa fak-

torer, såsom marknadsvariationer, eller interna prestationer som har föranlett resultat, 

vilket även det kan förklaras med hjälp av den resursbaserade teorin. Bortförklaringar 

på externa faktorer kan motiveras genom att bolag inte vill signalera vad som brister i 

den egna modellen, då konkurrenter kan nyttja detta för egen räkning (Gray, 1992). På 

motsvarande sätt kan kopplingen av framgång till interna prestationer förklaras genom 

försök att stärka konkurrensfördelar, då information måste sändas för att stilla intressen-

ters nyfikenhet, samtidigt som dåtida händelser inte är lika riskfyllda att förklara som 

framtida strategier (se exempelvis Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989).  

 

Generellt kan förvärv ses som en stor händelse utifrån synen om att förbättra konkur-

rensfördelar, där resultatet som presenterats i denna studie indikerar att den övergri-

pande framställningen om förvärv hålls relativt anonym och restriktiv. Detta att inte 

signalera exakt hur förvärv ska öka bolags konkurrensfördelar ligger även i linje med 

den resursbaserade teorin, där dock framtida forskning kan utveckla sambandet mellan 

vilken information som signaleras och vilken som undanhålls utifrån synsättet om att 

maximera långsiktiga konkurrensfördelar. Genom att klargöra vilken utgångspunkt i 

informationssignalering bolag på ett generellt plan har, kan även framtida forskning 

skapa en praktisk förståelse för hur och varför bolag agerar som de gör. Detta bidrar då 

även med förutsättningar för en optimal utformad informationssignaleringspolicy som 

gynnar samtliga parters intressen.  
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6. Att signalera, eller inte signalera, det är frågan… 

 
Detta avslutande kapitel inleds med en diskussion om studiens bidrag inom området för agent- och sig-

nalteori, där slutsatser dras från det empiriska materialet och den efterföljande analysen. Avslutningsvis 

presenteras ett par propositioner som framhäver studiens teoretiska samt praktiska bidrag inom området 

av kommunikativ precision och transparens i samband med förvärv. 

 

I inledningen till denna studie ställdes frågor som avsågs besvaras under studiens gång, 

där bland annat frågan: ”hur företag och företagsledare motiverar förvärv till sina ak-

tieägare?” framgick. Denna studie har ökat förståelsen gällande motivering av förvärv, 

där tydliga kopplingar till agentteorin om att minska informationsasymmetrin gentemot 

sina intressenter har identifierats. Studiens resultat visar även att förvärv genomgående 

framställs positivt, där entusiastiska och beskrivande information presenteras löpande. 

Även signalteorin fyller en väsentlig del i motivering av förvärv, där identifikation av 

informationssignaler har skett. Dessa signaler kan inte alltid ses som helt precisa och 

transparenta, utan förstärker i mångt och mycket både Bloomfield (2002) om att negativ 

information minimeras samt Johnstone och Grafen (1993) om att det inte existerar några 

fullt ärliga informationssignaler då signalerare anpassar informationssignaler efter rå-

dande situation. Informationssignalerande mekanismer som har kartlagts visar även på 

att bolag signalerar det som antas påverkar intressenters uppfattning, vilket stärker tidi-

gare studiers resultat (se exempelvis Diamond, 1985; Bradish, 1965; Choi & Levich, 

1991). 

 

Frågorna gällande; ”med vilken precision och transparens information sänds i samband 

med förvärv?” och ”om bolag anpassar sina informationssignaler efter prestationer 

och/eller styr andra faktorer vad som framhävs?” kan även kopplas till hur framgångs-

rikt eller inte förvärv faktiskt är. Tydliga indikationer om att framgångsrika förvärv för-

anleder positiva informationssignaler som logiskt kopplar orsak-verkan-samband åter-

finns, där Aerts (1994) och Staw et al. (1983) resultat om att positiva resultat hyllas kan 

stärkas. Mindre framgångsrika exempel har på liknande sätt stöd i Dowling och Pfeffer 

(1975) som hävdar att bolag ständigt söker legitimitet genom sina informationssignaler 

och anpassar därmed desamma efter situationen. Denna anpassning kan utifrån denna 

studies resultat ses som bortförklarande element såsom externa faktorers påverkan 

(Aerts, 1994; Staw et al., 1983) alternativt fokusskifte från dåtida prestationer till lång-

siktiga framtida utsikter. Studien indikerar även att bolag fokuserar på att maximera 

egenintressen, där en generell slutsats kan dras gentemot minimering av de agentkost-

nader som existerar. Prestationen av förvärv påverkar därmed i vilken omfattning och 

vilket innehåll informationssignaler uppvisar. Slutsatser om att bolag anpassar sina in-

formationssignaler utifrån personlig nyttomaximering är även genomgående, där studien 

vidgar resultatet av Staw et al. (1983) då förvärvs framgång motiveras med interna pre-

stationer medan motgång skylls på externa faktorers påverkan. 

 

Studiens bidrag, till det Dye (2001) hävdar vara en teori för frivillig informationssigna-

lering, eller Verrecchias (2001) framställning som en del i ett större litteraturområde 

utan enhetlig konsensus, stärker därmed området för informationssignalering, där forsk-

ningsgapet gentemot förvärv behandlats. Studien bidrar även med ett par propositioner 

som kan säkerställas i framtiden. 

 

Proposition ett: Framgångsrika förvärv föranleder i hög grad transparenta och precisa 

informationssignaler. 

Proposition två: Misslyckade förvärv föranleder informationssignaler som kopplar pre-

station till föränderliga inslag eller faktorer bortom den egna kontrollen. 
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Dessa propositioner ger även ett praktiskt bidrag, där intressenters syn på informations-

signalering i samband med förvärv kan vidgas. Studien bidrar till en ökad förståelse av 

sända informationssignaler i samband med förvärv, där mottagare av dessa informat-

ionssignaler nu bättre förstår bakomliggande mekanismer och hur bolag framställer sig 

själva och sina förvärvsprospekt. Detta kan praktiskt användas för att förstå bolags ten-

denser till anpassning av informationssignaler i samband med förvärv där studien visar 

att situationen har en avgörande betydelse.  
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Bilaga 1 – Kategorifördelning 
 

Hexagon 

 

Förvärvssignaler 

(antal signaler) 

2009 

(-) 

2010 

(28 st) 

2011 

(18 st) 

2012 

(7 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt - 3,6 % 16,7 % - 5,1 % 

Dåtid - 100 % 33,3 % - 33,3 % 

Nutid - - 66,7 % - 16,7 % 

Framtid - - - - - 

Verksamhet 

Totalt - 50,0 % 44,4 % 85,7 % 45,0 % 

Dåtid - 35,7 % 37,5 % 16,7 % 22,5 % 

Nutid - 64,3 % 37,5 % 83,3 % 46,3 % 

Framtid - - 25,0 % - 6,3 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt - 46,4 % 38,9 % 14,3 % 24,9 % 

Dåtid - 46,2 % 42,9 % 100 % 47,3 % 

Nutid - 38,5 % 57,1 % - 23,9 % 

Framtid - 15,4 % - - 3,9 % 

 

Hexagon 

(antal signaler) 

2009 

(108 st) 

2010 

(105 st) 

2011 

(101 st) 

2012 

(73 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt 30,6 % 19,0 % 23,8 % 31,5 % 26,2 % 

Dåtid 33,3 % 50,0 % 50,0 % 43,5 % 44,2 % 

Nutid 48,5 % 40,0 % 45,8 % 34,8 % 42,3 % 

Framtid 18,5 % 10,0 % 4,2 % 21,7 % 13,6 % 

Verksamhet 

Totalt 39,8 % 39,0 % 24,8 % 23,3 % 31,7 % 

Dåtid 27,9 % 48,8 % 44,0 % 47,1 % 42,0 % 

Nutid 53,5 % 48,8 % 48,0 % 52,9 % 50,8 % 

Framtid 18,6 % 2,4 % 8,0 % - 7,3 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt 29,6 % 41,9 % 51,5 % 45,2 % 42,1 % 

Dåtid 6,3 % 15,9 % 17,3 % 27,3 % 16,7 % 

Nutid 68,6 % 65,9 % 67,3 % 48,5 % 62,6 % 

Framtid 25,0 % 18,2 % 15,4 % 24,2 % 20,7 % 

 

Orc 

 

Förvärvssignaler 

 (antal signaler) 

2009 

(3 st) 

2010 

(14 st) 

2011 

(22 st) 

2012 

(3 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt - - 13,6 % - 3,3 % 

Dåtid - - 100 % - 25,0 % 

Nutid - - - - - 

Framtid - - - - - 

Verksamhet 

Totalt 33,3 % 85,7 % 68,2 % - 46,8 % 

Dåtid - 33,3 % 46,7 % - 20,0 % 

Nutid - 66,7 % 46,7 % - 28,4 % 

Framtid 100 % - 6,7 % - 26,7 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt 66,7 % 14,3 % 18,2 % 100 % 49,8 % 

Dåtid - - - 100 % 25,0 % 

Nutid - 100 % 50,0 % - 37,5 % 

Framtid 100 % - 50,0 % - 37,5 % 
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Orc 

(antal signaler) 

2009 

(31 st) 

2010 

(45 st) 

2011 

(48 st) 

2012 

(38 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt 25,8 % 15,6 % 22,9 % 13,2 % 25,7 % 

Dåtid 12,5 % 28,6 % 54,5 % 20,0 % 33,7 % 

Nutid 37,5 % 57,1 % 36,4 % 60,0 % 42,5 % 

Framtid 50,0 % 14,3  % 9,1 % 20,0 % 23,8 % 

Verksamhet 

Totalt 64,5 % 77,8 % 58,3 % 55,3 % 63,9 % 

Dåtid 20,0 % 22,9 % 32,1 % 33,3 % 25,6 % 

Nutid 55,0 % 74,3 % 64,3 % 66,7 % 65,0 % 

Framtid 25,0 % 2,9 % 3,6 % - 9,4 % 

Mål &  

Strategi 

Totalt 9,7 % 6,7 % 18,8 % 31,6 % 10,5 % 

Dåtid - - 11,1 % 58,3 % 9,0 % 

Nutid 33,3 % 66,7 % 44,4 % 33,3 % 48,6 % 

Framtid 66,7 % 33,3 % 44,4 % 8,3 % 42,4 % 

 

SKF 

 

Förvärvssignaler 

 (antal signaler) 

2009 

(-) 

2010 

(12 st) 

2011 

(12 st) 

2012 

(2 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt - - - - - 

Dåtid - - - - - 

Nutid - - - - - 

Framtid - - - - - 

Verksamhet 

Totalt - - 33,3 % 50,0 % 20,1 % 

Dåtid - - 50,0 % - 12,5 % 

Nutid - - 50,0 % 100 % 37,5 % 

Framtid - - - - - 

Mål & 

Strategi 

Totalt - 100 % 66,7 % 50,0 % 54,2 % 

Dåtid - 16,7 % 25,0 % 100 % 35,4 % 

Nutid - 75 % 75,0 % - 37,5 % 

Framtid - 8,3 % - - 2,1 % 

 

SKF 

(antal signaler) 

2009 

(59 st) 

2010 

(77 st) 

2011 

(97 st) 

2012 

(128 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt 15,3 % 16,9 % 24,7 % 20,3 % 19,3 % 

Dåtid 55,6 % 69,2 % 45,8 % 53,8 % 56,1 % 

Nutid 44,4 % 15,4 % 37,5 % 38,5 % 34,0 % 

Framtid - 15,4 % 16,7 % 7,7 % 9,9 % 

Verksamhet 

Totalt 62,7 % 40,3 % 42,3 % 35,9 % 45,3 % 

Dåtid 83,8 % 58,1 % 41,5 % 34,8 % 54,6 % 

Nutid 13,5 % 41,9 % 46,3 % 58,7 % 40,1 % 

Framtid 2,7 % - 12,2 % 6,5 % 5,3 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt 22,0 % 42,9 % 33,0 % 43,8 % 35,4 % 

Dåtid 38,5 % 12,1 % 21,9 % 35,7 % 27,1 % 

Nutid 61,5 % 57,6 % 62,5 % 50,0 % 57,9 % 

Framtid - 30,3 % 15,6 % 14,3 % 15,0 % 
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Stockmann 

 

Förvärvssignaler 

 (antal signaler) 

2006 

(-) 

2007 

(27 st) 

2008 

(31 st) 

2009 

(23 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt - 7,4 % 9,7 % - 4,3 % 

Dåtid - 100 % 66,7 % - 41,7 % 

Nutid - - - - - 

Framtid - - 33,3 % - 8,3 % 

Verksamhet 

Totalt - 44,4 % 71,0 % 69,6 % 46,3 % 

Dåtid - 50,0 % 54,5 % 62,5 % 41,8 % 

Nutid - 25,0 % 18,2 % 31,3 % 18,6 % 

Framtid - 25,0 % 27,3 % 6,3 % 14,7 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt - 48,2 % 19,3 % 30,4 % 24,5 % 

Dåtid - 15,4 % 16,7 % - 8,0 % 

Nutid - 46,1 % 16,7 % - 15,7 % 

Framtid - 38,5 % 66,6 % 100 % 51,3 % 

 

Stockmann 

(antal signaler) 

2006 

(37 st) 

2007 

(52 st) 

2008 

(74 st) 

2009 

(50 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt 10,8 % 17,3 % 28,4 % 16,0 % 18,1 % 

Dåtid 75,0 % 44,4 % 52,4 % 50,0 % 55,5 % 

Nutid 25,0 % 44,4 % 19,0 % 25,0 % 28,4 % 

Framtid - 11,1 % 28,6 % 25,0 % 16,1 % 

Verksamhet 

Totalt 59,5 % 50,0 % 55,4 % 58,0 % 55,7 % 

Dåtid 45,5 % 53,8 % 58,5 % 65,5 % 55,8 % 

Nutid 22,7 % 30,8 % 19,5 % 27,6 % 25,2 % 

Framtid 31,8 % 15,4 % 22,0 % 6,9 % 19,0 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt 27,0 % 32,7 % 16,2 % 26,0 % 25,5 % 

Dåtid - 11,8 % 16,7 % 7,7 % 9,1 % 

Nutid 70,0 % 58,8 % 8,3 % 15,4 % 38,1 % 

Framtid 30,0 % 29,4 % 75,0 % 76,9 % 52,8 % 

 

Posten 

 

Förvärvssignaler 

 (antal signaler) 

2005 

(-) 

2006 

(41 st) 

2007 

(38 st) 

2008 

(20 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt - 14,6 % 5,3 % 15,0 % 8,7 % 

Dåtid - - - 33,3 % 8,3 % 

Nutid - 66,7 % 100 % 66,7 % 58,4 % 

Framtid - 33,3 % - - 8,3 % 

Verksamhet 

Totalt - 34,2 % 57,9 % 40,0 % 33,0 % 

Dåtid - 7,2 % 45,5 % 50,0 % 25,7 % 

Nutid - 71,4 % 40,9 % 37,5 % 37,5 % 

Framtid - 21,4 % 13,6 % 12,5 % 11,9 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt - 51,2 % 36,8 % 45,0 % 33,3 % 

Dåtid - 38,1 % 35,7 % - 18,5 % 

Nutid - 38,1 % 28,6 % 44,4 % 27,8 % 

Framtid - 23,8 % 35,7 % 55,6 % 28,8 % 
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Posten 

(antal signaler) 

2005 

(164 st) 

2006 

(220 st) 

2007 

(224 st) 

2008 

(131 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt 46,9 % 30,9 % 26,3 % 19,1 % 30,8 % 

Dåtid 26,0 % 35,3 % 28,8 % 36,0 % 31,5 % 

Nutid 53,2 % 51,5 % 49,2 % 52,0 % 51,5 % 

Framtid 20,8% 13,2 % 22,0 % 12,0 % 17,0 % 

Verksamhet 

Totalt 29,3 % 44,1 % 48,2 % 53,4 % 43,8 % 

Dåtid 47,9 % 38,1 % 50,0 % 42,9 % 44,8 % 

Nutid 31,3 % 38,2 % 35,2 % 30,0 % 33,6 % 

Framtid 20,8 % 23,7 % 14,8 % 27,1 % 21,6 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt 23,8 % 25,0 % 25,4 % 27,5 % 25,4 % 

Dåtid 28,2 % 25,5 % 35,1 % 25,0 % 28,5 % 

Nutid 38,5 % 34,5 % 24,6 % 41,7 % 34,8 % 

Framtid 33,3 % 40,0 % 40,3 % 33,3 % 36,7 % 

 

Old Mutual 

 

Förvärvssignaler 

 (antal signaler) 

2005 

(15 st) 

2006 

(64 st) 

2007 

(64 st) 

2008 

(52 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt - 9,4 % 10,9 % 1,9 % 5,3 % 

Dåtid - 16,7 % 28,6 % 100,0 % 48,4 % 

Nutid - 50,0 % 42,9 % - 31,0 % 

Framtid - 33,3 % 28,6 % - 20,6 % 

Verksamhet 

Totalt 20,0 % 65,6 % 60,9 % 76,9 % 55,8 % 

Dåtid 33,3 % 47,6 % 66,7 % 67,5 % 53,8 % 

Nutid 66,7 % 45,2 % 30,8 % 30,0 % 43,2 % 

Framtid - 7,1 % 2,6 % 2,5 % 3,0 % 

Mål & 

Strategi 

Totalt 80,0 % 25,0 % 28,1 % 21,2 % 38,6 % 

Dåtid 16,7 % 37,5 % 27,8 % 18,2 % 25,0 % 

Nutid 41,7 % 56,3 % 55,6 % 36,4 % 47,5 % 

Framtid 41,7 % 6,3 % 16,7 % 45,5 % 27,5 % 

 

Old Mutual 

(antal signaler) 

2005 

(86 st) 

2006 

(196 st) 

2007 

(256 st) 

2008 

(322 st) 
Genomsnitt 

Marknad 

Totalt 8,1 % 13,3 % 13,3 % 13,7 % 12,1 % 

Dåtid 14,3 % 38,5 % 20,6 % 31,8 % 26,3 % 

Nutid 42,9 % 30,8 % 64,7 % 20,5 % 39,7 % 

Framtid 42,9 % 30,8 % 14,7 % 47,7 % 34,0 % 

Verksamhet 

Totalt 45,3 % 54,6 % 55,9 % 59,6 % 53,8 % 

Dåtid 69,2 % 61,7 % 72,7 % 71,9 % 68,9 % 

Nutid 28,2 % 30,8 % 23,1 % 18,8 % 25,2 % 

Framtid 2,6 % 7,5 % 4,2 % 9,4 % 5,9 % 

Mål &  

Strategi 

Totalt 46,5 % 32,1 % 30,9 % 26,7 % 34,1 % 

Dåtid 17,5 % 31,7 % 15,2 % 20,9 % 21,3 % 

Nutid 35,0 % 46,0 % 74,7 % 52,3 % 52,0 % 

Framtid 47,5 % 22,2 % 10,1 % 26,7 % 26,6 % 

 

 


