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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine companies’ which are listed on the stock-market and 
use management acquisition as a way of expanding. We have focused on the companies’ 
acquisition motives and strategy. To be able to do this, we performed a case study on three 
different companies in Sweden. The questionnaire was based on our research questions and 
three respondents have been interviewed. Our empirical investigation indicated that 
companies´ motives can vary depending on what company that is going to be acquired at the 
moment, but they can also have the same motives every time. The depending factor is what 
kind of business strategy the company has. The investigation also showed how important it is, 
for a company, to continuously work with their acquisition strategies and different standards 
that the companies can use when they are going to acquire one another. 
 
We also investigated if companies’ acquisition motives and strategies have been affected by 
the new standard recommendation within European Union, IFRS3. On the basis of the results 
from our case study, only small parts in the acquisition chain have been affected.   



  

Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva noterade företags förvärvsmotiv samt 
förvärvsstrategi och vi har valt att undersöka företag som har förvärv som expansionssätt. För 
att kunna utföra undersökningen har vi gjort en fallstudie på tre företag i Sverige. 
Intervjuguiden baserades på våra forskningsfrågor och tre respondenter intervjuades. Vår 
empiriska undersökning visade att företags förvärvsmotiv kunde variera beroende på vilket 
företag som ska förvärvas, men det visade sig också att motiven kunde vara desamma varje 
gång, men att de då är förankrade i företagens affärsstrategi och affärsidé redan från början. 
Det beror alltså på vilken övergripande företagsstrategi ett företag har.  
 
Vi har också undersökt om företags förvärvsmotiv och förvärvsstrategi har påverkats av EU: s 
nya standardrekommendation IFRS3. Resultatet från vår studie indikerar att många större 
företags så kallade förvärvsanalysmall, som används vid förvärv, kommer att förändras i och 
med IFRS3. Det framkommer också att det kan vara både en fördel och en nackdel att 
möjligheterna att redovisa omstruktureringskostnader begränsas väsentligt.  
 



  

Förord 
 
Det här examensarbetet är utfört på C-nivå och omfattar tio veckors arbete. Den handlar om 
vilka företagsmotiv som används vid företagsförvärv samt om deras förvärvsstrategier. Vi har 
också undersökt om dessa har påverkats av den nya standardrekommendationen IFRS3. Vi 
har gjort en fallstudie på tre företag i Sverige som använder företagsförvärv som ett 
expansionssätt.  
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Hans Lundberg samt de opponenter som 
funnits till hands vid våra seminarietillfällen under kursens gång. Ett speciellt stort tack vill vi 
rikta till våra respondenter som med stor entusiasm och engagemang har hjälpt oss att göra 
vår uppsats genomförbar. 
  
Luleå, 2005 
 
Ida Johansson och Mia Engberg 
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1. Problemområde 
 
I detta kapitel börjar vi med att belysa goodwill och den nya standardrekommendationen 
IFRS3. Sedan behandlas området företagsförvärv där vår fokus i uppsatsen kommer att ligga. 
Vår problembakgrund och problemdiskussion kommer att leda fram till uppsatsens syfte och 
våra forskningsfrågor. 
 
1.1 Bakgrund  
 
Immateriella poster är, enligt Artsberg (2003), goodwill, forskning och utveckling, 
varumärken, reklam, utbildning, företagsetablering och organisationskostnader, så kallad 
software. De immateriella tillgångarna utgörs i de flesta företag huvudsakligen av posten 
goodwill.  
 
Enligt Artsberg (2003, s 242) är den goodwill som enligt normerna får aktiveras den som 
uppstår i ett företagsköp, det vill säga så kallad förvärvad goodwill. Goodwill uppstår tekniskt 
som skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på det uppköpta företagets 
nettotillgångar. Man har en transaktion mellan två oberoende parter samt ett 
bokföringstekniskt problem och den del som inte kan kvittas mot förvärvade tillgångar måste 
rubriceras på något sätt. I normerna idag ska man alltid försöka hänföra det här övervärdet till 
en specifik identifierbar tillgång, men när detta inte går måste en post benämnd goodwill 
redovisas. Hoegh-Krohn och Knivsflå (2000) anser att denna redovisning har blivit en stor 
svårighet för redovisningsprofessionen. Nedan definieras goodwill enligt FAR:  
 

”Goodwill kan ses som en betalning för framtida ekonomiska fördelar. Fördelarna kan vara en 
följd av synergier mellan förvärvade och egna tillgångar eller från tillgångar som var för sig inte 
uppfyller kraven på att redovisas som tillgångar. ” 

 
För att ett företags ekonomiska ställning ska kunna återges på ett korrekt sätt blir värderingen 
av goodwill allt mer viktigt. Det beror på att det uppkommer allt fler kunskapsföretag med 
stora värden i intellektuellt kapital. Även faktorer såsom varumärken och ett gott anseende 
ryms inom ramen för vad som anses utgöra goodwill och får även de, en allt större betydelse i 
takt med att konkurrensen hårdnar. Enligt Rankin-Johansson (2001) representerar goodwill i 
koncerner, som valt att växa via företagsförvärv, ofta en väsentlig andel av tillgångsmassan i 
koncernbalansräkningen.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
IASB - International Accounting Standards Board är den organisation som inom EU utvecklar 
nya direktiv som görs till standarder och som försöker skapa ett gemensamt redovisningsspråk 
i Europa och stora delar av världen.  
 
Den 31 mars 2004 offentliggjorde IASB den nya International Financial Reporting Standard, 
varpå vi i fortsättningen kommer att benämna IFRS. Bakgrunden till IFRS är den växande 
globaliseringen, vilken ställer krav på jämförbara redovisningsregler. IFRS är en senare 
version av IAS – International Accounting Standards där benämningen fortfarande kan 
förekomma. IASB vill med sina redovisningsprinciper skapa en integrerad och effektiv 
kapitalmarknad inom EU och processen har pågått i flera år, men från och med 2005 måste 
samtliga företag som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad inom EU 
upprätta sin koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS). I 
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Sverige är Aktietorget, NGM och Stockholmsbörsen, reglerade marknader. Konverteringen 
till standardrekommendationen påverkar cirka 7000 noterade bolag inom EU och Sverige är 
ett av de länder som följer linjen med begränsad implementering av IFRS och således ska 
bara de svenska börsnoterade företagens koncernredovisning följa det nya regelverket. IFRS 
betonar i högre grad än nuvarande bokslutspraxis balansräkningen, medan resultaträkningen 
kommer i andra hand. Balansen anses säga mer om företagets styrka på sikt. 
 
IFRS3, som i första hand medför nya regler angående redovisning av goodwill samt 
företagsförvärv innebär att de immateriella tillgångarna skall identifieras och tydligare 
separeras från goodwill, än vad som krävs enligt RR 1:00 och till följd av detta har reglerna 
kring identifierbarheten av immateriella tillgångar lättats upp. Detta har främst gjorts för att få 
företag att särredovisa immateriella tillgångar från goodwill i större utsträckning och det leder 
till att goodwillposten blir mindre. I en artikel publicerad i Dagens Industri (050204) säger 
VD: n för GUNNEBO att han inte kommer att ändra sin förvärvsstrategi bara för att de nya 
redovisningsreglerna, IFRS, innebär att omstruktureringskostnader i samband med bolagsköp 
nu kommer att påverka resultatet. Han tänker inte låta IFRS styra över förvärvsstrategin. 
 
1.2.2  Företagsförvärv och strategi 
 
Företagsexpansion kan ske på olika sätt, dels kan expansion ske internt genom utökande av 
den befintliga verksamheten genom igångsättande av en ny fabrik, en ny division eller 
etablering av ett nytt dotterbolag. Dels kan expansionen ske externt. Förvärv är en form av 
extern expansion och andra externa expansionsåtgärder är enligt Lindgren (1981, s 11) bland 
annat: licensavtal, agentavtal, franchising, säljsamarbete, joint venture och fusion. 
 
Övertagandet av andra företag är, enligt Olve (1988 s 22), egentligen en ytterlighet på en 
skala som kan antydas på följande vis: 
 

1. egen intern utveckling och tillväxt 
2. samarbete med andra (t.ex. FoU) 
3. gemensamägda bolag (joint venture) 
4. minoritetsposter i andra företag 
5. majoritetsägande/helt förvärv. 

 
Det är först när de fyra första alternativen har övervägts och förkastats som otillräckliga som 
egentligen ett fullständigt förvärv är motiverat enligt författaren. Karlöf och Helin-
Lövingsson (2003) särskiljer på fem motiv för företagsförvärv och dessa är: att fylla ett 
tomrum i en affärsportfölj, att placera likviditet, att stärka en affärsenhet, att få makt samt 
tillväxt och förändring.  
 
Fördelar att förvärva existerande företag är enligt Lindgren (1981 s 12): 
 

• att det i företaget finns personer med kunskap om marknaden och om företagets 
verksamhet 

• där finns också i övrigt utbildad och erfaren personal 
• det är ofta billigare än att ”bygga eget” 
• det går fortare att komma in på marknaden 
• man får direkt en befintlig marknadsandel 
• i företaget finns en etablerad känsla för affärsidén  
• företaget är välbekant på marknaden och har förhoppningsvis ett gott namn och rykte 
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• i företaget finns befintliga leverantörsförbindelser 
• i företaget finns förbindelser med den lokala kapitalmarknaden, med myndigheter etc. 
• i företaget finns kunskap om distributionsmetoder.  

 
Vi har i denna uppsats valt att undersöka expansionssättet förvärv. Enligt förvärvsmetoden 
betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom 
moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och 
ansvarsförbindelser. Det har, enligt Larsson (1999), blivit vanligt att företag expanderar sin 
verksamhet genom att köpa andra företag istället för att växa organiskt. Detta kan i de flesta 
fall vara ett snabbare sätt för att expandera verksamheten. Det är viktigt, enligt författaren, att 
företag har ett välutvecklat tillvägagångssätt vid förvärv samt motiv som motiverar förvärvet.  
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva noterade företags förvärvsmotiv, förvärvsstrategi 
samt IFRS3: s påverkan på dem. 
 
Forskningsfrågor 
 

• Vilka förvärvsmotiv har noterade företag? 
• Vilken förvärvsstrategi har noterade företag? 
• Har noterade företags förvärvsmotiv och förvärvsstrategi påverkats i och med 

konverteringen till IFRS3? 
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi kommer att avgränsa den här uppsatsen till företag som använder sig av expansionssättet 
förvärv. 
 
1.5 Begrepp/definitioner 
 
I uppsatsen kommer ett antal begrepp att återkomma. Begreppen presenteras nedan. 
 
Företagsförvärv 
Med företagsförvärv menar vi i denna uppsats att ett företag förvärvar åtminstone 51 % av det totala 
röstantalet.  
 
Förvärvande företag/koncern och målföretag 
Förvärvande företag och koncerner avser det företag som köper upp ett annat företag. Det förvärvande 
företaget kallas i sin tur för målföretag.  
 
Affärsstrategi 
Det sätt varpå företagets ekonomiska resurser inriktas för att uppnå uppsatta mål.  
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2. Företagsförvärv 
 
I det här kapitlet kommer vi att belysa olika förvärvsmotiv samt teori om förvärvsstrategi. Vi 
kommer även att beskriva den nya standardrekommendationen, IFRS.  Vi avslutar detta 
kapitel med en analysmodell som vi kommer att använda senare i uppsatsen.  
 
2.1  Motiv till förvärv 
 
Huvudorsaken till förvärv anses av många författare vara företags vilja till tillväxt; att nå 
produkter, marknader, teknologi eller liknande som man inte tror sig om och har tid, tålamod 
eller saknad av ”know-how” att utveckla genom egen tillväxt. Företag söker i regel, enligt 
Olve (1988, s 26), tillväxt genom synergieffekter. Haunschild (1993) anser att förhållandet 
mellan synergieffekterna är dubbeltydligt vilket han tycker gör det oklart om företagsförvärv 
verkligen drivs av synergieffekter. Idealiskt bör dock förvärvet, enligt Olve (1988 s 26) vara 
attraktivt för båda parter; tillväxtbetingelserna är bättre i den nya miljön och säljaren kan 
utnyttja frigjort kapital till att i sin tur skaffa något som passar bättre hos honom.  
 
Ett stort antal motiv till förvärv har angetts i litteraturen, såväl när man sammanställt vad 
företagsledare hävdat vara orsaken till förvärv som när man försökt förklara vilka 
marknadskrafter som leder till koncernbildningar. Enligt Johnson och Scholes (2002, s 376) 
kan det finnas många finansiella motiv till förvärv. Nedan presenteras exempel på motiv, 
enligt Olve (1988 s 28):  
 

• önskan att begränsa konkurrensen eller uppnå monopolvinster; även att påskynda 
utslagningsprocessen när en bransch håller på att mogna, eller påskynda 
neddragningar av branschens produktionskapacitet i tider av nedgång 

• önskan att utnyttja undersysselsatt marknadsorganisation genom att få fler produkter 
att sälja 

• önskan att kompensera kritiska brister i det egna företaget genom att förvärva 
nödvändiga komplement i form av resurser, patent eller produktionsfaktorer 

• önskan att nå tillräcklig storlek för att få effektivt tillträde till kapitalmarknader eller 
utnyttja stordriftsfördelar i reklam och utnyttjande av varumärken 

• önskan att minska risker vad gäller främst råvaru- och komponentförsörjning genom 
att integrera bakåt 

• önskan att bättre utnyttja särskilda resurser eller nyckelpersoner, i synnerhet särskild 
ledarförmåga 

• önskan att nå PR-effekter, visa handlingskraft och därmed påverka marknadsvillkoren 
för moderbolagets aktier eller obligationslån 

• önskan hos företagsledningen att skapa en bild av aggressiva och framåt ledare, få en 
större pyramid och därmed kanske högre lön eller bonus 

• önskan att syssla med det man är bra på: kanske har storföretagen fler personer som är 
dugliga i att påverka organisation och strategi i befintliga enheter och färre dugliga 
nybyggare och entreprenörer 

• skattesystemets snedvridande effekter kan motivera företagsförvärv. 
Dubbelbeskattning av företagsvinster liksom transaktionskostnader för handel med 
värdepapper resulterar i att det är fördelaktigt att samla flera verksamheter i en 
koncern. 
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Enligt Lindgren (1981, s 14) har motiv vid förvärv den gemensamma faktorn att de syftar till 
att erhålla eller uppnå någonting det förvärvande företaget behöver snabbare och billigare än 
vad som är möjligt på annat sätt. Lyckade förvärv kompletterar förvärvarens egna starka och 
svaga sidor; tillväxtorienterade företag söker nya produkter och nya marknader, mogna 
företag med stark finansiell ställning söker växande företag med behov av finansiella resurser, 
europeiska företag köper företag i USA för att vinna inträde på den amerikanska marknaden 
och vice versa.  
 
Motiven till företagsförvärv kan ofta, enligt Kleppesto (1993), vara kontextberoende, det vill 
säga företags- och/eller situationsspecifika. Oberoende av vilka ”faktiska” motiv som ligger 
bakom kan man dock anta att överlåtelseprocessen kommer att legitimeras utåt av 
ekonomiska motiv. Detta på grund av att aktörerna måste förvänta sig att förvärvet åtminstone 
i någon grad kommer att betala sig företagsekonomiskt i framtiden. Vad motiven än är för att 
genomföra förvärv bör dock, enligt Larsson (1990), det grundläggande motivet alltid vara att 
skapa värde till de eventuella aktieägarna. 
 
Varje företagsförvärv är unikt men det är ändå, enligt Lindgren (1981, s 15 ff), möjligt att 
urskilja vissa skilda faser vid förvärv. En fas är ”planering av förvärvet” som innebär dels 
framtagande av lämpliga och potentiella förvärvsobjekt, dels överväganden av strategisk art 
som:  
 

• skall förvärvet vara av diversifierad karaktär eller ske inom existerande produktlinjer 
• ska förvärvet ske i syfte att tillföra ny teknologi eller är syftet att överföra egen 

teknologi till det förvärvade företaget 
• i vilket land förvärvet ska ske 
• hur stort företag vi ska köpa 
• hur stor ägarandel vi ska ha 
• hur mycket förvärvet maximalt får kosta. 

 
”Planering av förvärv” innebär inte en rent mekanisk genomgång av vad ett förvärv kan 
medföra för det förvärvande företaget. Det är viktigt att inse enligt Lindgren (1981), att ett 
förvärv måste vara ett led i en strategi för företaget som helhet. 
 
Enligt Kristensen (1999) är en vanlig klassificering av företagsförvärv att härleda på vilket 
sätt det köpta företaget förhåller sig till affärsrörelsen hos det köpande företaget. Man brukar, 
enligt författaren, vanligtvis skilja på två huvudtyper av företagsförvärv; relaterade och 
orelaterade. De orelaterade företagsförvärven kan vara svåra att förklara då de leder till en 
heterogen mix av affärsrörelser. Dessa förvärv kan ses som ett försök av företagen att 
diversifiera sig till andra affärsområden för att försöka minska den företagsspecifika risken. 
De relaterade förvärven brukar man dela upp i horisontella och vertikala förvärv. Horisontellt 
förvärv är att man köper ett företag som har likadan eller liknande produktlinje. Enligt 
Haunschild (1993) leder horisontella förvärv till att man eliminerar en konkurrent samtidigt 
som man ökar sin egen marknadsandel.  När man genomför ett förvärv, enligt Kristensen 
(1999), inom samma område, är det oftast ett försök att öka sin dominans gentemot andra 
företag och för att minska osäkerheten. Enligt Kristensen (1999) genomför företag vertikala 
förvärv för att öka kontrollen inom den egna produktlinjen, företaget kan antingen expandera 
bakåt, genom att integrera komponenter i en existerande affärsrörelse, eller framåt, genom att 
försäkra en kontinuerlig efterfråga på produkter.   
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Innan man överväger förvärv bör det, enligt Olve (1988 s 31), stå klart vilka strategiska tankar 
som ger ramen för förvärvet. Man bör kunna formulera vilken koncernstrategi som motiverar 
att man söker efter förvärvskandidater.  
 
2.2 Förvärvsstrategi 
 
Det är viktigt att inse enligt Lindgren (1981, s 17), att ett förvärv måste vara ett led i en 
strategi för företaget som helhet. Förvärv är, enligt Olve (1988 s 17), en pågående aktivitet där 
man gradvis bygger upp sin kompetens. Olve (1988, s 17) anser att förvärv måste vara en 
genomtänkt del av koncernens eller företagets affärsstrategi för att lyckas. Företags 
affärsstrategi bör avgöra vilka förvärv som eftersträvas. Många företag framhåller därför att 
affärsansvariga chefer själva bör bevaka förvärvsmöjligheter inom sina områden och 
överväga förvärv som en naturlig del av sina strategier. En särskild gren av strategin som 
blivit allt viktigare för svenska företag gäller internationell etablering eftersom förvärv har 
blivit en allt mer vanlig form för inträde på utlandsmarknader. Själva strategin kan förväntas 
komma till uttryck i långsiktsplaner och liknande. Förvärvsstrategin bör ses, enligt författaren, 
tillsammans med andra relationer i företagets nätverk och ofta kan ett alternativ till förvärv 
vara att odla samarbete i lösare former. Över tiden kan det också bli aktuellt att avyttra delar 
av det egna företaget, eller själva bli uppköpt. (Olve, 1988 s 21) 
 
2.2.1 Skapandet av förvärvsstrategin 
 
Enligt Olve (1988 s 22) bör företaget gå igenom fem olika faser eller steg när de ska skapa ett 
företags förvärvsstrategi. Nedan presenteras dessa fem steg. 
 
Steg 1. Affärsidén - som bakgrund till förvärvsstrategi 
 
En affärsidé bör helst rymma ett mått av ”unikhet”: något som förklarar varför företaget ska 
komma att lyckas. Gäller det nu att ta över ett annat, redan befintlig företag, så måste ju 
motivet vara att detta ska visa sig mer värdefullt än vad som anges av dagens marknadspris på 
företaget. Synergi är ett sätt att komma ut internationellt, men det kan också vara viktigt att 
fråga sig ”i vems intresse?”. Gäller det att företagsledningen ska få sina strävanden uppfyllda, 
eller att ge bästa avkastning på ägarnas pengar, kanske sammanfaller intressena. 
 
Steg 2 & 4. Strategin & Målen för förvärv 
 
Finansiell placering och förhållanden: Skattesystemet kan leda till förvärv. Svensk 
dubbelskattning av företagsvinster, liksom transaktionskostnaderna för handel i värdepapper, 
leder till fördelar med att samla flera verksamheter i en och samma koncern, istället för att ha 
dem som separata företag. Man kan säga att skattesystemet i Sverige uppmuntrar till 
koncernkonstruktioner och till att befintliga företag till och med kan ge sig in i branscher där 
man inte från början har några särskilda fördelar. 
 
Steg 3. Internationella ambitioner  
 
Den internationella dimensionen har blivit viktig. Att av egen kraft utveckla verksamhet från 
grunden i ett annat land är ofta omöjligt och istället väljer man att köpa in sig i en påbörjad 
verksamhet. Undantag gäller etablering i mindre utvecklade länder från företags sida som 
redan har internationell erfarenhet och kompetens och i viss mån investeringstunga branscher 
där man vill skapa anläggningar av särskilt slag som passar in i den globala strategin. 
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Steg 5. Alternativa förhållanden och samarbetsformer 
 
Vilka är alternativen till företagsexpansion? Övertagandet av andra företag kan ske på 
följande sätt innan förvärv motiveras att användas: egen intern utveckling och tillväxt, 
samarbete med andra (t.ex. FoU), gemensamägda bolag (joint venture) samt minoritetsposter i 
andra företag. 
 
Det är viktigt för ett företag menar Olve (1988, s 19), att ha förmågan att reagera snabbt då 
möjlighet till ett bra erbjudande till förvärv uppstår vilket betyder att företag inte kommer att 
ha tid att göra alltför långsiktiga analyser och bedömningar. Har företaget ingen 
förvärvsstrategi kommer förvärvet att vara ogenomtänkt. Om det köpande företaget redan 
identifierat vilken typ av företag som ska hjälpa det köpande företaget att uppnå sina 
långsiktiga mål så finns en hög handlingsberedskap när tillfälle till förvärv uppstår anser Olve 
(1988 s.19) 
 
2.2.2 Krav på förvärvsstrategin  
 
För att förvärvsstrategin ska kunna betraktas som effektiv måste den, enligt Abell och 
Hammond (1979) refererad i Hellgren och Stany (1992, s 12), ställa vissa krav på de företag 
som den riktar in sig på. De kraven är följande:  
 

• attraktivitetskriteriet: branscherna man väljer för diversifiering ska ha attraktiva 
strukturer eller ska kunna göras attraktiva 

• inträdeskostnadskriteriet: kostnaden för inträde får inte vara större än beräknade 
framtida intäkter  

• fördel-av-kriteriet: företaget eller koncernens konkurrensförmåga måste ökas av 
sammangåendet (synergi).  

 
I de fall dessa krav inte har uppnåtts har resultaten varit katastrofala för företagen menar 
ovanstående författare.  
  
2.2.3 Porters förvärvsstrategier 
 
Porter (1987) har identifierat fyra strategier i sin studie. Förvärvsstrategierna är indelade i två 
huvudgrupper: diversifiering och expansions strategi.  
 
Diversifieringsstrategier 
 
Strategier som hänförs till den här gruppen går ut på att diversifiera sig in i nya branscher och 
nya produkter. I nedanstående strategier finns det vanligtvis inga samband och om det finns så 
är det mer en tillfällighet mellan de olika företagen.  
 
Portföljstrategin 
 
Portföljstrategi är den vanligaste förvärvsstrategin. Den går ut på att köpa attraktiva företag 
men samtidigt försöka behålla kompetensen i ledningen. Vanligtvis begränsar man sig till 
vissa branscher. Det köpande företaget förser målföretagen med kapital och försöker skapa en 
effektiv ledning för både företagen. Samtidigt tillför toppledningen värde till de olika 
företagen genom att ge objektiv och saklig feedback på företagets resultat. Strategin skapar 
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värde, ur aktieägarsynpunkt, genom att man, med sin expertis och de analytiska resurser man 
har, identifierar och förvärvar företag som har orealiserad potential och är därmed attraktiva 
som förvärv. Strategin får svårt att klara ”fördel-av-kriteriet” då den går ut på att hitta 
attraktiva företag som är undervärderade och sedan låta dem sköta sig själva och på så sätt 
skapas inte någon synergi mellan företagen. Porter (1987) menar att diversifierade företag 
med passiv ledning påvisar sämre resultat än vad vanliga företag i genomsnitt redovisar. 
Fördelarna som strategin medför är inte skäl nog för diversifiering och det hela resulterar i 
princip i att företagen som ingår i koncernen är fristående företag med extra overhead 
kostnader.  
 
Omstruktureringsstrategin 
 
Ett företag som följer den här strategin söker, enligt författaren, upp ”sjuka” företag, 
exempelvis företag som är underutvecklade, som har finansiella problem, som står inför större 
förändringar och så vidare. Företaget omstrukturerar målföretaget via olika kraftfulla åtgärder. 
Vanliga åtgärder är att man byter ut ledningen, företagets strategi byts ut och teknologi 
tillförs. Det köpande företaget förvärvar även avdelningar som företaget saknar och säljer av 
delar av företaget som inte behövs. När sedan målföretaget hamnar på rätt köl så säljer man 
det, då det inte längre kan tillföra företaget något värde. Den här strategin passar alla kriterier 
om den är skött korrekt. Det som behövs för att få strategin att fungera är en insiktsfull 
ledning som kan hitta lämpliga företag att förvärva. Strategins natur begränsar livslängden 
och på så sätt är det svårt att hitta lämpliga företag i längden och svårt att genomföra flertal 
gånger i samma bransch. Ett annat allvarligt problem med strategin är att det kan vara svårt 
för koncernen att sälja de omstrukturerade företagen vilket kan få konsekvensen att företaget 
glider över mot att använda sig av portföljstrategin.  
 
Då företag utarbetar sin förvärvsstrategi måste de, enligt Porter (1987), ha ett antal 
grundläggande förutsättningar i åtanke. De här förutsättningarna kan inte förändras och när de 
ignoreras så förorsakar de många av de misslyckanden som uppstår vid förvärv. Porter 
föreslår följande förutsättningar för att ett förvärv ska lyckas vid diversifieringsstrategier: 
 

• diversifierade företag, det vill säg moderbolagen, konkurrerar inte, det är endast 
affärsenheterna, dotterbolagen, som konkurrerar. Alltså måste moderbolagen se till att 
varje affärsenhet ska generera ett överskott vilket kan vara ett problem då 
affärsområdena inom koncernen är orelaterade  

• diversifiering kommer oundvikligen att öka affärsenheternas kostnader. Det sker inte 
bara genom att ledningens kostnader slås ut på enheterna, det är även en kostnad för 
affärsenheterna att; de måste vänta på order från koncernledningen, att de måste vara 
med i koncernplaneringen samt att anpassa sig efter beslut som inte är optimala för 
just den här affärsenheten. Alltså att vara tvungen att följa koncernens regler och 
policys 

• aktieägarna kan diversifiera sina aktieportföljer mycket snabbare och lättare än vad 
koncernen kan. Alltså måste koncernen tillföra värde till de olika företagen. Det bör 
vara bättre att tillhöra koncernen annars kan aktieägarna köpa aktier i de fristående 
företagen istället.  
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Expansionsstrategier  
 
Den här typen av strategier söker, att genom synergi mellan de olika företagen, uppnå de mål 
som företaget har med förvärvet. Man avser att expandera inom den egna branschen med sina 
egna produkter.  
 
Överförande av kunskap  
 
Den här strategin bygger på att man drar nytta av varandras kunskaper inom olika områden. 
Det leder dock inte automatiskt till konkurrensfördelar utan att ett antal kriterier ska vara 
uppfyllda för att företaget ska kunna dra fördel av samarbetet. Dessa är enligt Porter (1987):  
 

• verksamheterna mellan vilka man ska överföra kunskaper bör ha ganska stora likheter, 
det räcker inte med att båda företagen exempelvis har samma marknadsintensitet eller 
att en aktivitet i ett produktionsled är likadan. Kunskap kan överföras mellan dessa 
företag men ingen noterbar ökning av konkurrenskraft bör inträffa  

• även om företagen har likheter så måste områdena som man överför kunskap mellan 
vara viktiga för konkurrenskraften. Sekundär kunskap kommer inte att ge en så stor 
fördel att det är värt att förvärva ett företag för att överföra den  

• kunskapen som man överför ska vara bättre än den som konkurrenterna kan beslagta. 
 
För att kunskapsöverföring ska fungera så måste en genomtänkt plan för överföring finnas. 
Överföringen kommer inte att ske av en slump utan kräver ett stort engagemang från 
toppledningen och omplacering av personal inom koncernen kommer troligtvis att vara 
nödvändig. Det är viktigt att företagen som förvärvas uppnår attraktivitetskriteriet, för även 
om företagens verksamhet har stora likheter så kan kunskapsöverföring inte göra en olönsam 
bransch lönsam. Det måste finnas framtidsutsikter för företaget. Kunskapsöverföring används 
även till att ta sig in i nya branscher genom att man skapar sig ett fotfäste genom ett förvärv 
av ett företag och för sedan in sin kunskap.  
 
Gemensamma aktiviteter    
 
Om företag delar på vissa aktiviteter sänker det, enligt Porter (1987), kostnaderna eller ökar 
differentieringen. Detta kan leda till att företagens konkurrenskraft ökar. Gemensamma 
aktiviteter sänker kostnaderna om åtgärderna åstadkommer stordriftsfördelar eller får ett 
företag att röra sig snabbare längs sin inlärningskurva. Ökad differentiering åstadkoms om 
man exempelvis skapar ett delat ordersystem. Detta skapar värde för kunderna då de endast 
behöver använda sig av ett ordersystem. Om man delar på ett servicesystem kan man öka 
spridningen av servicekontor då varje kontor har hand om flera sorters varor och blir på så sätt 
kostnadseffektiva (endast en lokal, färre anställda, till exempel). Gemensamma 
aktivitetsstrategin är inte utan problem dock. Att dela på aktiviteter behöver inte 
nödvändigtvis leda till konkurrensfördelar. Aktiviteterna man delar på måste, likt kunskapen i 
överförande av kunskapsstrategin, ha en stor inverkan på företagens konkurrenskraft. Ett 
annat problem som företag ofta stöter på är en ovilja inom de enskilda bolagen att dela på 
aktiviteter, även för företaget fördelaktiga åtgärder möts oftast med ovilja. Detta bör hanteras 
genom skapandet av en stark ”vi-känsla” som uppmuntrar samarbete.  
 
Trots att det är en svår strategi att implementera så har möjligheterna för ett genomförande 
ökat i och med den nya informationsteknologin som gör det betydligt enklare att koordinera 
delandet av en aktivitet. Strategin gör det också enklare att expandera såväl internt som 
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externt. Internt genom att det är billigare att starta upp då vissa aktiviteter redan finns. 
Gemensamma aktiviteter i strategin används också då man försöker slå sig in på nya 
marknader. Detta genom att man förvärvar ett företag och på så sätt skapar sig ett fotfäste i 
branschen för att sedan dra nytta av de aktiviteter som redan finns i företaget.  
 
2.3  Påverkan av IFRS3 
 
Enligt Nilsson (1998) har redovisningen av goodwill under lång tid varit ett av redovisningens 
största problemområden. Detta menar författaren beror på att det har funnits stora skillnader 
beträffande redovisningssättet av posten. Enligt Nilsson (1998) har olika metoder för 
redovisning av goodwill använts. En del företag har tagit upp posten som en tillgång vilken 
därefter under varierande tidsperioder skrivits av medan vissa företag direkt skrivit bort 
goodwill mot eget kapitel. Andra har istället skrivit ned tillgången utan att värdet varaktigt 
minskat. Vissa företag har också tagit upp goodwill som tillgång och låtit den stå kvar utan 
avskrivningar.  
 
IFRS3 medför nya regler angående redovisning av goodwill samt företagsförvärv och de 
immateriella tillgångarna skall identifieras och tydligare separeras från goodwill. IFRS3 
medför också att poolningsmetoden inte längre är tillåten, att goodwill inte längre är föremål 
för planenlig avskrivning, utan istället ska det redovisade värdet testas och prövas minst en 
gång per år, så kallat ”impairment test”, samt att möjligheterna att redovisa 
omstruktureringskostnader begränsas väsentligt. Enligt Jansson, Nilsson och Rynell (2004) 
spelar bortfallet av poolningsmetoden inte någon större roll då den praktiska betydelsen av 
denna är liten eftersom förutsättningarna för att få tillämpa poolningsmetoden sedan länge har 
varit sträng.  
 

• Poolningsmetoden 
 

I ett samgående, enligt RR1: 00 punkt 23, kan det i exceptionella fall inte vara möjligt att fastställa 
vilket företag som är förvärvande.  Ingen part framstår som dominerande. Ägarna i de företag som 
går samman delar på ett jämbördigt, eller i det närmaste jämbördigt, sätt på det bestämmande 
inflytandet över sina nettotillgånar eller verksamheter.  Detta inflytande avser samtliga eller i det 
närmaste samtliga nettotillgånar och verksamheter. Vidare deltar respektive företagsledningar i 
ledningen av den nya enheten. Ägarna i de samgående företagen delar härigenom ömsesidigt på 
risker och fördelar avseende den nya enheten (RR 1:00 punkt 23). Enligt punkt 84 ska ett 
samgående redovisas enligt poolningsmetoden. 

 
Övergången leder till att de posterna i företagets balansräkning, som beskriver vad företaget 
äger, ska värderas till marknadsvärde, inte till inköpspris. Det kan leda till, enligt en artikel i 
Hufvudstadsbladet (030512), att såväl resultatet som värdet på egendomen (aktier, fastigheter 
med mera) varierar mycket mer än förut från år till år eller kvartal till kvartal. Detta kräver 
noggrannhet i samband med utdelningen av vinstmedel. En orealiserad värdeökning får inte 
leda till en vinstutdelning som hotar bolagets solvens (ibid). Övergången till IFRS innebär att 
den vinst bokslutet visar fjärmas allt mer från den vinst som ska beskattas. EU-länderna får 
fortsättningsvis själva välja hur och på vilka grunder beskattningen ska ske. Det är inte alls 
sagt att den vinst som redovisas enligt IFRS utgör grunden för beskattningen av vinsten. IFRS 
betonar i högre grad än nuvarande bokslutspraxis balansräkningen, medan resultaträkningen 
kommer i andra hand. Balansen anses säga mer om företagets styrka på sikt. 
 
Om det i förvärvsanalysen skulle uppkomma en negativ goodwill, det vill säga förvärvade 
nettotillgångars värde överstiger aktiernas anskaffningsvärde, ska förvärvaren ompröva sin 
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förvärvsanalys och därefter omedelbart intäktsredovisa uppkommen negativ goodwill i 
resultaträkningen. 
 
2.4 Sammanfattning av teori 
 
Många företag använder förvärv när de vill växa och ta marknadsandelar eller som ett sätt att 
bygga upp företaget genom att köpa till olika delar eller avdelningar där kompetensen saknas, 
detta för att göra företaget så komplett och fullkomligt som möjligt. Olika författare diskuterar 
vilka motiv som motiverar till företagsförvärv, men i grund och botten så är det önskan att 
expandera som anses vara huvudorsaken till företagsförvärv. Man köper produkter, 
marknadsandelar, teknologi, man skapar förutsättningar för stordriftsfördelar istället för att 
utveckla dem själv på grund av exempelvis tidsbrist eller saknad av kompetens. 
 
Som vi nämnt tidigare så bör förvärvsstrategin vara en mycket igenomtänkt del av förvärvet 
för att lyckas. Företag måste gå igenom faser, kriterier och krav när de fastställer en 
förvärvsstrategi. Bearbetas ett företags förvärvsstrategi inte noggrant och ordentligt kan det 
resultera i misslyckade förvärv. Helst ska ett företags förvärvsstrategi alltid vara färdigarbetad 
och beredd när erbjudanden av säljande företag uppkommer på marknaden.   
 
I teorikapitlet började vi med att belysa den första forskningsfrågan i uppsatsen som handlar 
om förvärvsmotiv. Motiv till förvärv är en viktig del av den övergripande strategin inom 
företaget. I teorin har motiv vid förvärv den gemensamma faktorn att de syftar till att erhålla 
eller uppnå någonting det förvärvande företaget behöver snabbare och billigare än vad som är 
möjligt på annat sätt. Den andra forskningsfrågan handlar om förvärvsstrategi där vi ser 
förvärvsstrategi som en pågående aktivitet. Företag har där möjlighet att bygga upp sin 
kompetens och det är därför det är intressant att undersöka hur förvärvsstrategin ser ut hos 
företag som har ett uttalat mål att expandera genom förvärv. På grund av den nya 
standardrekommendationen IFRS3 som handlar om företagsförvärv har vi också valt att 
undersöka om den har berört motiven eller strategin hos företagen. 
 
Nedan har vi gjort en analysmodell som vi kommer att använda oss av senare i analysen, den 
illustrerar hur referensramens alla delar är sammankopplade.  
 

 
 
Utifrån företag med expansionssättet förvärv, kommer vi att undersöka två olika delar i ett 
förvärv som företag då måste ta i beaktelse. Den första delen är motiv som vi anser är själva 

IFRS3 

Företagsförvärv 

Förvärvsmotiv 

Förvärvsstrategi 

Figur 2.1 Analysmodell 
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grunden för förvärv och den andra delen vi kommer att belysa är företags förvärvsstrategi. Vi 
kommer också att undersöka om motiven påverkar förvärvsstrategin eller omvänt och har 
därför gjort en dubbelpil.  
 
I och med den nya standardrekommendationen IFRS3, kommer vi också att undersöka om 
den på något sätt har påverkat dessa två delar. Anledningen till att vi har gjort den ellipsen 
randig samt med streckade pilar ut till både förvärvsmotiv och förvärvsstrategi är för att 
markera att de inte nödvändigtvis måste påverkas av IFRS3.   
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3 Metod  
 
I det följande kapitlet beskrivs vilken metod som använts för att besvara syftet med den här 
uppsatsen samt de metodproblem som vi har stött på i samband med detta. Vi kommer i slutet 
att presentera validitet samt reliabilitet för vår metod.  
 
3.1 Litteratursökning 
 
Utvecklingen av referensramen startade med en litteraturstudie av relevanta böcker och 
artiklar som berörde ämnet. Vi har sökt litteratur inom vårt problemområde genom EBSCO, 
Emerald, Libris och Lucia. Sökorden som användes var goodwill, IFRS, IAS, företagsförvärv, 
förvärvsmotiv och förvärvsstrategi. Dessa sökord användes både var för sig och i 
kombinationer, både på engelska och på svenska. Vår referensram har sedan legat till grund 
för vår datainsamling och analys av empirin.  
 
3.2 Forskningsstrategi 
 
Denscombe (2000, s 41) beskriver hur det har blivit allt mer vanligt att använda sig av 
fallstudier inom samhällsforskning och speciellt i småskaliga undersökningar. Enligt 
Denscombe utmärker fallstudier sig av att det innebär undersökning av en eller ett fåtal 
undersökningsenheter. Valet av fallstudier motiverades av att mer djupgående frågor rörande 
företagets förvärvsstrategi skulle ställas. Den största skillnaden mellan fallstudier och 
surveyundersökningar är att fallstudier, enligt Denscombe (2000, s 41), kan undersöka saker 
mer detaljerat, vilket surveyundersökningar vanligtvis inte klarar av. 
 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka företags förvärvsmotiv och förvärvsstrategi 
samt om de har påverkats i och med konverteringen till IFRS3, ansågs fallstudie vara en 
lämplig forskningsstrategi på ett fåtal undersökningsenheter.  
 
3.3 Val av fall 
 
Vi har valt tre börsnoterade företag i Sverige för vår undersökning och efter önskemål, utgår 
vi från företagens namn samt respondenternas titel. Det första företaget som vi intervjuade är 
Sigma som är ett företag med cirka 900 anställda och är ett IT-konsult företag som erbjuder 
tjänster. Sigma var etablerade internationellt för några år sedan men insåg att de skulle tjäna 
på att fokusera och utveckla hemmamarknaden i Sverige istället, man har dock fortfarande 
verksamhet i Danmark också. Sigma har under de senaste tio åren förvärvat mellan 50-100 
företag och de kommer att fortsätta så då det är en del av deras affärsidé. Det andra företaget 
vi intervjuade var Scania som har cirka 30 000 anställda. Företaget befinner sig inom 
fordonsbranschen och förvärvar ungefär tre till fyra företag om året och är etablerat över stora 
delar av världen dock ännu inte i USA. Scania har som mål att hela tiden bli större och ta 
ännu mer marknadsandelar. Det sista företaget vi intervjuade var Ericsson som har cirka 
51 000 anställda. Företaget har de senaste åren mer koncentrerat sig på att sälja av delar av 
företag och har därför inte gjort så många förvärv, de använder sig dock av förvärv för 
expansion. Ericsson är inom Telecombranschen och finns även de runt om i världen.  
 
3.3.1 Urvalsmetod 
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Enligt Backman (1998, s 79) är det slutliga urvalet av primärstudier självklart beroende av det 
valda problemet. Det är vanligen det karaktäristiska i studien som blir föremål för urvalet 
menar Backman. Det kan röra sig om en speciell behandling, en viss typ av försökspersoner, 
ett speciellt utfall och så vidare. Ibland, menar Backman, att man kan använda den omvända 
strategin, alltså att man listar kriterier som utesluter vissa studier.  
 
Med tanke på vårt syfte med uppsatsen så är det karaktäristiska, vad gäller vårt urval av 
fallföretag, börsnoterade företag som använder sig av företagsförvärv. Genom att ha listat ett 
tiotal passande företag så var det tre företag som visade sitt intresse av att ställa upp i 
undersökningen.  
 
3.4 Datainsamlingsmetod  
 
Vi har använt oss av kvalitativ data och en kvalitativ metod för datainsamling. 
Datainsamlingen har bestått i form av telefonintervjuer som följde en utformad intervjuguide 
som respondenterna hade fått ta del av innan intervjun. Intervjuguiden kontrollerades av vår 
handledare samt våra opponenter vid olika seminarietillfällen och detta gjordes för att inga 
påtagliga missförstånd skulle uppkomma hos respondenterna.  
 
Det finns enligt Denscombe (2000, s 134) olika typer av forskningsintervjuer som exempelvis 
personliga intervjuer, gruppintervjuer och fokusgrupper. Personliga intervjuer med en utvald 
eller flera utvalda enheter kan ske antingen genom besöksintervjuer eller genom 
telefonintervjuer. Vi har valt att göra telefonintervjuer med de utvalda respondenterna på 
grund av det geografiska avståndet och den ekonomiska kostnaden att göra en besöksintervju.  
 
Vi har, för att underlätta telefonintervjuerna, gjort en intervjuguide som vi skickade till de 
utvalda respondenterna så att de kunde förbereda sig inför själva telefonintervjun med oss.  
Detta gjordes med hjälp av elektronisk post. Intervjuguiden använde vi under själva 
telefonintervjun då antingen vi ringde upp företagen eller så blev vi själva uppringda, då på 
avtalad tid. Intervjuerna spelades in på band efter respondenternas samtycke och en av 
fördelarna med bandinspelningen har varit möjligheten att lyssna på intervjun flera gånger, 
dels vid sammanställning och dels för att försäkra oss om att intervjuerna uppfattades på rätt 
sätt. En sammanställning av intervjuerna skickades tillbaka till respondenterna så att de 
återigen kunde försäkra att det som sades under intervjuerna stämde. Varje intervju tog mellan 
35-40 minuter.  
 
Efter att ha intervjuat respondenterna frågade vi om det var möjligt att kontakta dem på nytt 
om vi skulle upptäcka att något saknades eller måste förtydligas vilket alla respondenterna var 
positiva till.  
 
3.5 Analysmetod 
 
Eftersom våra frågor var öppna och semistrukturerade har vi valt att sammanställa resultatet 
från telefonintervjuerna med de utvalda respondenterna genom att presentera det i en 
sammanhängande och löpande text under tillhörande forskningsfråga som följts utifrån teorin 
och de frågor som ställdes i intervjuerna.  Vi kommer att presentera resultatet i empirikapitlet 
som senare kommer att ligga till grund för analys och slutdiskussion. Även de kommer att ha 
samma struktur som teorin och empirikapitlet så att det blir lättare för läsaren att följa. 
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3.6 Metodproblem 
 
Frågorna som vi ställde fick inte vara allt för många och krångliga då det, enligt Dahmström 
(2002, s 77), är svårt att fånga någons intresse en längre tid när intervjuaren och respondenten 
inte kan se varandra. Dahmström menar också att miljön runt omkring kan vara störande och 
att svaren då inte alltid blir så noggrant igenomtänkta när de ska lämnas utan alltför lång 
betänketid. Det ges vid sådana här tillfällen inte möjlighet för respondenten att leta fram 
svaren i olika källor. Vi tror att detta inte har påverkat oss på grund av att vi förutom att ha 
använt oss av telefonintervjuer också har skickat en intervjuguide till respondenterna innan 
vårt möte genomfördes. Respondenterna borde då, eftersom vi avtalat tid, sett till att miljön 
var ”klar”, det vill säga att de inte fick störas under den angivna tiden. Respondenterna kan 
också ha förberett sig på våra frågor som gjorde att telefonintervjun gick relativt snabbt och 
effektivt.  
 
Dahmström (2000, s 77) anser att de flesta ämnesområdena kan tas upp i en intervju, utom 
kanske de allra känsligaste. Dahmström menar att även fast respondenten eller intervjuaren 
inte kan se varandra och avläsa kroppsspråket, måste denne alltid avslöja sina svar inför 
intervjuaren. Vi tror inte att vi har råkat ut för det här problemet då vi direkt inte har ställt 
några personliga frågor till respondenterna utan det har alla varit utifrån företagens perspektiv. 
Trots att vi ansåg att vi hade ett relativt känsligt ämne och att det dessutom var börsnoterade 
företag antog vi att anonymitet skulle vara mer aktuellt än vad vi stötte på.   
 
Ett annat problem som kan uppstå är den så kallade ”intervjuareffekten” där, enligt 
Dahmström (2000, s 74-75), intervjuaren påverkar respondentens svar på något sätt. Hon 
menar att det kan ske genom ord och tonfall, medvetet eller omedvetet. Denna intervjuareffekt 
är dock mer vanlig i attitydfrågor och kan då uppleva ett socialt tryck att svara i enlighet med 
intervjuarens normer och förväntningar. Andra frågor kan innehålla prestigeladdade ämnen 
som är mer personliga och den troliga överskattningen vid sådana typer av frågor kallas för 
prestigebias. Vid själva intervjuerna var vi så opartiska som möjligt och vi uppfattade även att 
respondenterna svarade ärligt och ville verkligen ställa upp och hjälpa oss. Därför tror vi inte 
att denna intervjuareffekt har påverkats på något sätt under intervjuerna.  
 
Eftersom vi har ett ganska känsligt ämne och dessutom varit tvungna att intervjua 
börsnoterade företag var det svårt för oss att få tag i dem. Många vill inte gå ut med sina 
strategier och metoder just på grund av att de är börsnoterade och ämnet är känsligt. Vi erbjöd 
dock företagen anonymitet om så önskades.  
 
3.6.1 Validitet och reliabilitet 
 
En bra undersökning karaktäriseras, enligt Dahmström (2000, s 55) av hög validitet, det vill 
säga, att man idealt med sina frågor eller observationer mäter det man faktiskt vill mäta. Detta 
ger ett starkt stöd åt analysen. Dahmström (2000, s 263) anser att hög reliabilitet är ett 
nödvändigt villkor för att vi ska ha hög validitet hos en undersökning. Hög reliabilitet är 
emellertid inte tillräckligt för hög validitet, det vill säga ingen garanti för hög validitet.  
 
Eftersom vi har intervjuat de personer som är erfarna och insatta inom vårt område bör det ha 
ökat vår validitet. Nackdelen med att använda sig av telefonintervjuer är att en direkt 
interaktion, ”face-to-face”, mellan intervjuaren och respondenten inte kan fås menar 
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Denscombe (2000, s 16). Man kan inte läsa av personens fysiska kroppsspråk när frågor ställs 
och besvaras. I och med att vi i förväg skickade ut intervjuguiden till respondenterna så anser 
vi att de negativa aspekterna mildrades en aning då de kunde förbereda sig innan vi gick 
igenom den tillsammans med respondenterna i telefonintervjun. De fick också möjlighet att 
kontrollera empirin efteråt för att ytterligare öka validiteten. Vi spelade in intervjuerna på 
band så vi kunde lyssna på dem ett flertal gånger så att inge viktig data gick förlorad vilket vi 
också anser ökade validiteten.  
 
Vår intervjuguide var kontrollerad av vår handledare och opponenter från de 
seminarietillfällen som förekom innan intervjuerna. Då frågorna var relativt öppna anser vi att 
en sådan här undersökning skulle kunna göras om utan att få annorlunda svar.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras empirisk data som erhölls vid intervjuerna med Ericsson, Scania 
samt Sigma. Vi kommer att följa forskningsfrågorna med de tillhörande intervjufrågorna (Se 
bilaga). Data för respektive fall presenteras separat under respektive rubrik.  
 
Respondenternas titlar på respektive företag som intervjuades: 
Ericssons respondent: Koncernredovisningschef 
Scanias respondent: Financial Controller 
Sigmas respondent: Ekonomichef  
 
4.1 Ericsson 
 
Respondenten på Ericsson är koncernredovisningschef och intervjuades den 13 maj 2005. 
 
4.1.1 Motiv 
 
Då Ericsson sålt av mer delar av företaget än förvärvat de senaste åren, har de anställda 
halverats från 100 000 anställda till 51 000 anställda idag. Varför Ericsson förvärvar är, enligt 
respondenten, för att tillföra företaget mer resurser, nyare teknologi samt ”know-how”. 
Företaget är ett marknadsledande företag spritt över hela världen och försöker kontinuerligt ta 
fler marknadsandelar. Det är olika motiv som gäller vid olika företagsförvärv eftersom varje 
förvärv är unikt enligt respondenten, men huvudmotiven är de motiven ovan som är de mest 
generella för hela företaget. Ericsson har bara produkter inom samma produktlinje och har 
alltid haft det.  
 
Det är också viktigt för Ericsson förutom att ta marknadsandelar, att ha gemensamma 
aktiviteter samt tillföra ny kunskap till företaget. För att ett förvärv ska vara lyckat, menar 
respondenten, att en vinna-vinna situation är nödvändig och är klart en fördel för båda 
parterna för att skapa goda synergieffekter.  
 
Ericsson tar alltid hänsyn till land, storlek på företagen, ägarandel, företagskultur samt 
förvärvskostnad vid förvärv då det är, enligt respondenten, viktigt att tidigt förstå 
konsekvenserna av varje förvärv. Eftersom uppköpen är unika, förvärvar de allt ifrån juridiska 
enheter till mer och nyare resurser menar respondenten.  
 
Förvärvet är kopplat till deras affärsidé samt affärsstrategi och motiven påverkar själva 
förvärvsstrategin på det sättet att motiven berör vilken strategiutformning som företaget ska 
använda sig av när de förvärvar. Om motivet är att tillföra ny kunskap till företaget utformar 
de sin förvärvsstrategi på ett visst sätt, medan om motivet är att ta marknadsandelar använder 
de sig av en annan förvärvsstrategi. Det händer alltså att man anpassar strategin efter motiven 
och situationen menar respondenten 
 
4.1.2 Förvärvsstrategi 
 
Förvärven som görs av företaget ligger både i ledningens och i företagets intresse, menar 
respondenten. Ericsson har en typ av standardprocess som de går efter så gott de kan vid ett 
förvärv, eftersom det varierar från gång till gång.  



 

18 

 
Ericsson skapar sin förvärvsstrategi genom att först titta på företagsstrategins helhet, sen 
affärsplanen och affärsstrategin som sedan resulterar i förvärvsstrategin. De jobbar 
kontinuerligt med denna för att hela tiden göra förbättringar, detta görs på olika nivåer i 
företaget. De faktorer som tas i beaktelse vid skapandet av förvärvsstrategin är samma som 
motiven: kunskap, resurser och know-how, så det finns inga speciella faktorer menar 
respondenten som stödjer motiven till förvärven. Eftersom Ericsson regelbundet ser över sin 
förvärvsstrategi så är de alltid beredda om ett förvärv skulle uppstå vilket är en nödvändighet 
anser respondenten.  
 
Kriterierna; attraktivitetskriteriet, inträdeskostnadskriteriet och fördel-av-kriteriet är alla 
relevanta för företaget och tas hänsyn till vid förvärv, men är dock inga standardkriterier för 
Ericsson. Företaget använder sig av expansionsstrategi med både ”överförande av kunskap” 
samt ”gemensamma aktiviteter” då dessa också är motiv till varför de förvärvar.  
Respondenten anser dock inte att förvärvsstrategin påverkat motiven. 
 
Ericsson är ett företag som hela tiden växer och finns över stora delar av världen, etablering 
internationellt är då en naturlig del av företaget. Intern utveckling och tillväxt, samarbetet med 
andra företag, joint venture och minoritetsposter finns också i företaget som en naturlig del.   
  
4.1.3 IFRS3   
 
Enligt respondenten har inga motiv tillkommit eller bortfallit i och med IFRS3. Men i och 
med den nya standarden IFRS3 och de regler som denna medför, så kommer det inom 
företaget komma en förvärvsanalysmall som måste följas av alla. Respondenten ville dock 
inte gå in djupare på vad denna mall innehöll. Respondenten menar att 
struktureringskostnader inte alltid tillkommer vid ett förvärv, eftersom det är beroende på 
vilken typ av förvärv det rör sig om. Om det tillkommer en struktureringskostnad så ser hon 
en risk i att resultatet kan förändras. 
 
Poolningsmetodens bortfall har inte påverkat företaget eftersom de aldrig har använt sig av 
den tidigare, detta trots att de samarbetar med andra företag, men respondenten menar att det 
är en mycket speciell metod som tillämpas i speciella fall som inte varit aktuellt för Ericsson. 
Testning av goodwill samt risken att resultatet kan komma att svänga mycket från år till år 
påverkar inte deras förvärvsstrategi i dagsläget. Eftersom det är relativt nytt med IFRS3 
menar respondenten att det inte har gjort någon större skillnad för företaget än. Men dock som 
nämnts ovan, kommer en speciell förvärvsanalysmall att tillkomma. 
 
4.2 Scania 
 
Respondenten på Scania är Financial Controller och intervjuades den 11 maj 2005.   
 
4.2.1 Motiv 
 
Huvudmotivet till att Scania förvärvar är att ta marknadsandelar. Att bli större inom det 
området man befinner sig i, mestadels internationellt. Ett annat motiv är skattebetingat. Scania 
har en skatteplan och det kan då vara bra att vara etablerad i ett land där skatterna inte är lika 
höga som i andra länder och det blir därmed billigare för företaget. Man har i stort sätt samma 
motiv mot alla företag man förvärvar. Motivet ”överföring av kunskap” är viktig och det är 
självklart, menar respondenten, att det ju är bra om det tillkommer kunskap inom exempelvis 
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tillverkning av fordon eller liknande inom deras område, men respondenten anser emellertid 
att den kunskap som Scania behöver redan finns. Fordonen tillverkas inte i något annat land 
än Sverige, utan de skickas sedan ut till de länder företaget är etablerat i. Samma gäller 
teknologin. De har, enligt respondenten, redan den teknologi som behövs i företaget för att 
kunna försörja sig. De försöker dock ha gemensamma aktiviteter med exempelvis konferenser 
för att skapa integration i företaget. Respondenten menar att omstrukturering är en effekt av 
förvärv och inget som de använder sig av som ett motiv till förvärv. Det finns inte heller några 
särskilda faktorer som påverkar motiven till förvärven i företaget. Det är i dagsläget mindre 
återförsäljare, inom samma bransch, som förvärvas. 
 
Scania tillverkar internt men är även inom återförsäljarledet där också företagsförvärven görs. 
Scania förvärvar i snitt tre till fyra företag om året och det är oftast hela företag. Man är inom 
en och samma produktlinje och verkar inom ett smalt område. Respondenten säger att det är 
viktigt att en vinna-vinna situation finns hos båda parterna, men att det oftast tillkommer på 
köpet och är ganska självklart för dem. Ägarandelen menar respondenten är viktig. De vill ha 
100 % ägarandel, men det kan uppkomma en minoritetsandel i, till exempel, ett dotterbolag i 
det förvärvda företaget. 
    
4.2.2  Förvärvsstrategi 
 
Respondenten menar att organisk tillväxt är en del av deras affärsstrategi. Scania är väldigt 
regionberoende eftersom företaget finns över hela världen förutom USA och det är då viktigt 
menar respondenten att Scania går bra i det land som de är etablerade i.  
 
Företaget har, istället för någon förvärvsanalysmall, en intern finansguide som dock fungerar 
som en mall för företaget. Respondenten menar att förvärv är en relativ fri process eftersom 
de förvärvar företag över hela världen. Även här menar Scanias respondent att i och med den 
nya standarden IFRS3 och de regler som denna medför, så kommer det inom företaget 
komma en förvärvsanalysmall som måste följas av alla. Respondenten vill inte heller här gå in 
mer på vad mallen innehåller. Förvärven som görs av företaget ligger endast i ledningens 
intresse anser respondenten.  
 
Scania har leasingavtal på många marknader och försörjer sig på att tillverka lastbilar. De har 
stor kunskap vad gäller teknologin att tillverka dessa lastbilar vilket anses som unikt för just 
deras företag. Scania vill inte bli uppköpt, det har varit tal om det tidigare, men det blev aldrig 
av. De vill inte heller gå in i samarbete med något annat företag utan de vill ha kvar sin 
självständighet och som tidigare nämnt, ett 100 % ägande. Internationell etablering är det som 
Scania fokuserar just nu på, att bli stora internationellt. Förvärven utvärderas av det bolag som 
genomför förvärvet och de som har initierat det är olika i olika fall samt beroende på storleken 
på förvärvet, man anser inte heller att man har haft något direkt misslyckat förvärv. 
 
4.2.3 IFRS3 
 
Det finns inga motiv som har tillkommit eller bortfallit i och med IFRS3 anser respondenten. 
Poolningsmetoden har företaget aldrig använt sig av tidigare eftersom denna är mycket 
speciell och samarbete är dessutom inte något som Scania är intresserade av. Respondenten 
menar att IFRS3 inte direkt har någon effekt på deras förvärv, utan påverkar mer deras 
redovisning och dess olika poster. Enligt respondenten är det viktigt att titta på det uppköpta 
företagets redovisning, speciellt immateriella tillgångar och man vill då minska goodwill och 
öka de materiella tillgångarna. Respondenten ser ingen risk med att omstrukturerings-
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kostnader i samband med bolagsköp kan komma att påverka resultatet. I de fall det blir 
aktuellt leder detta till att en större goodwill kan bli fallet då reserveringen får göras separat 
från förvärvet. Respondenten anser att risken torde snarare ha minskat i och med att förvärvet 
blir mer ”rent”. Konsultbranscher samt teknikföretag där man förvärvar företag med mycket 
immateriella tillgångar är branscher som respondenten tror har påverkats av den nya 
standardrekommendationen  
 
4.3 Sigma 
 
Respondenten på Sigma är Ekonomichef och intervjuades den 9 maj 2005.  
 
4.3.1 Motiv 
 
Anledningen till att Sigma förvärvar är främst tillväxt, men poängterar också betydelsen av att 
nå kunskap och marknader geografiskt. Sigma har förut varit på den internationella 
marknaden men ansåg att det var viktigare för dem att koncentrera och fokusera på sig själva, 
då de kände att den svenska produkten kom i skuggan för andra produkter. Idag finns Sigma 
bara i Danmark och i Sverige och de har inga planer på att ge sig ut internationellt för 
tillfället. Sigma har under de senaste tio åren förvärvat mellan 50-100 företag i olika storlekar, 
numer blir det alltmer större etablerade företag.  
 
Huvudmotiven till att Sigma förvärvar företag är då först och främst tillväxten men också 
komplement av verksamheten. Motiven är att försöka passa in så bra som möjligt i företagets 
affärsstrategi. Motiven är olika från olika företagsförvärv, beroende på situationen. Sigma tar 
hänsyn till marknadsandelar, att få in mer kunskap i företaget, ny teknologi, gemensamma 
aktiviteter samt omstrukturering vid företagsförvärv. De tar däremot inte hänsyn till att bygga 
portfölj samt skattesystemet. Motiven påverkar inte deras förvärvsstrategi på något sätt och 
det finns inga speciella faktorer som stödjer Sigmas motiv till förvärv.  
 
I dagsläget är Sigmas förvärv mer åt det diversifierade hållet, däremot förvärvade de förut 
företag inom samma produktlinje. Respondenten anser att det är jätteviktigt att båda företagen 
vinner på förvärvet. Man skulle inom Sigma inte förvärva företag där vinna-vinna situationen 
inte fanns. Vid förvärv så tittar de alltid på land, storlek, marknadsandelar samt 
företagskultur. 
 
4.3.2 Förvärvsstrategi 
 
Respondenten säger att det inte finns någon speciell uttalad förvärvsstrategi inom företaget. 
Däremot är tillväxtstrategin en del av deras affärsidé. Respondenten menar att det inte finns 
några specifika detaljer så som affärsidén, finansiell placering, internationella ambitioner, 
alternativa förhållanden och samarbetsformer vid skapandet av förvärvsstrategin. Det är inte 
detaljerat på det sättet så att man tar hänsyn till dessa. Om ett företag, som man är intresserad 
av, ofördröjligen skulle uppstå till försäljning så är företaget alltid beredda att förvärva. Det 
första som sker är då ett möte med det förvärvade företagets säljare och ledning för att se till 
vilka fördelar som medföljer i och med detta. Det är oftast hela företag som Sigma köper, men 
det har förekommit att man förvärvat delar av företag också. Företaget har inte kriterierna: 
attraktivitetskriteriet, inträdeskostnadskriteriet samt fördel-av-kriteriet eftersom det är 
verksamhetsstyrt, vilket innebär att Sigma redan har vissa kriterier grundade i företagets 
övergripande strategi, men ser dock en fördel om företag skulle ha dessa kriterier uppfyllda. 
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Sigma använder sig av expansionsstrategi. Man drar nytta av varandras kunskaper inom olika 
områden och delar på vissa aktiviteter som sänker kostnaderna för företaget. 
 
Respondenten menar att det inte finns någon speciell förvärvsanalysmall som både Ericsson 
och Scania har vid förvärv utan situationen varierar från gång till gång. För dem handlar det 
mer om att få ut det bästa av köpet, alltså helst att 1+1=3 eller mer. Man har inom företaget 
inte någon speciell förvärvsprocess som man går igenom vid förvärv. Den mall som de har 
finns inte på papper, utan återspeglas i deras handlande, säger respondenten.  
 
Respondenten påpekar att deras tillväxtstrategi är en del av deras affärsstrategi. Hur unikt 
målföretaget är anses inte vara avgörande vid förvärv men är något som Sigma absolut tar 
hänsyn till. Man tittar däremot mer på att målföretaget passar in i organisationens alla delar, 
att det kompletterar det befintliga och att synergier uppstår. Intresset av att förvärva ligger hos 
ledarna och deras mål är att skapa mervärde i företaget.  
 
Internationell etablering menar respondenten är inte viktigast, utan det är att vara bra och 
framgångsrika inom sitt område. Expansionssätt som joint venture och samarbeten med andra 
företag är absolut tänkbart för Sigma. Intern utveckling och tillväxt är inte lika viktigt. 
Minoritetspost i andra företag kan vara bra men respondenten menar att man inte kan nöja sig 
med det utan måste veta vad som kommer att ske härnäst samt hur målbilden ser ut och hur 
kan de uppnå den tillsammans. Det har hänt att Sigma har fått erbjudanden att bli uppköpta, 
men det har aldrig gått så långt att de har blivit det. Respondenten menar att förvärven 
utvärderas olika från fall till fall som exempelvis ekonomin, synergier men också de anställda 
i det förvärvade bolaget och hur de kommer att agera om tre till fem år. Den som utvärderar 
förvärven är VD: n eller koncernchefen och den personen i företagsledningen som kommer att 
ha ansvar för verksamheten när den väl kommit in i Sigma. Styrelsen fattar sedan formellt 
beslut baserat på ett beslutsunderlag som de sammanställer.  
 
4.3.3 IFRS3 
 
Inga motiv har vare sig tillkommit eller bortfallit i och med IFRS3 anser respondenten. Denne 
anser att den nya standardrekommendationen påverkar Sigmas företagsförvärv väldigt lite. 
IFRS3 påverkar mer företagets resultat och hur man ska redovisa olika poster menar 
respondenten.  Han anser att den nya rekommendationen påverkar Sigma på ett mer indirekt 
sätt. Respondenten ser en risk med att omstruktureringskostnaderna i samband med bolagsköp 
påverkar resultatet då dels man kan komma att tänka mer kortsiktigt i sitt handlande och dels 
finns det en risk att man inte gör ”allt” man kanske borde göra. Företaget kommer inte att 
påverkas av att poolningsmetoden inte går att använda, de har endast använt den en gång och 
fick dessutom negativt resultat när den användes i företaget. Respondenten anser att den är så 
pass speciell att man oftast inte tillämpar den, men den kan dock passa in i vissa speciella 
situationer.  
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5 Diskussion av fallet  
 
I det här kapitlet kommer vi att jämföra våra empiriska data med teorier. Vi kommer att utgå 
från våra forskningsfrågor för att se om det teoretiska skiljer sig från det empiriska samt se 
vilka likheter det finns. Slutsatser presenteras när vi besvarar forskningsfrågorna samt 
återknyter till syftet och vår analysmodell. Kapitlet kommer att avslutas med förslag till 
framtida forskning.  
 
5.1 Vilka förvärvsmotiv har företag? 
 
5.1.1 Huvudmotiven till förvärv 
 
Huvudmotiven till förvärv är olika beroende på vilket företag det är. Ericssons menar att mer 
resurser, nyare teknologi samt ”know-how” är något som de hela tiden eftersträvar. Scanias 
huvudmotiv är att bli marknadsledande, expandera mer internationellt samt att det är 
skattebetingat. Sigmas motiv är tillväxten, nyare kunskap, teknologi samt komplement för 
verksamheten. Alla dessa motiv återfinns bland de motiv som företag har vid förvärv enligt 
Olve (1988) och eftersom de verkar inom olika branscher är det inte konstigt att respektive 
företag har olika motiv. Kleppesto (1933) menar också att motiven till företagsförvärv ofta 
kan vara kontextberoende, det vill säga företags- och/eller situationsspecifika. Oavsett motiv 
för att genomföra förvärv bör det grundläggande motivet alltid vara att skapa värde till de 
eventuella aktieägarna menar Larsson (1990).  
 
5.1.2 Marknadsandelar, kunskap, portfölj, teknologi, omstruktureringskostnader och 
skattesystemet 
 
Vad gäller att ta marknadsandelar, få in mer kunskap i företaget, bygga portfölj samt nyare 
teknologi är något som Ericsson alltid tar hänsyn till när de ser till förvärvsmotiven. Det som 
inte är aktuellt för dem är omstruktureringskostnader samt skattesystemet som inte påverkar 
själva förvärvsmotiven. Då Scanias huvudmotiv var att bli större på marknaden internationellt 
är det marknadsandelar de anser vara det viktigaste förvärvsmotivet. Det är också viktigt, 
menar Scanias respondent, att överföring av kunskap finns i företaget, det är dock den 
befintliga kunskapen som är väsentlig men kommer det in ny kunskap är det viktigt att 
överförandet går rätt till. De försöker också vara öppna för gemensamma aktiviteter genom 
bland annat konferenser för att skapa integration i företaget. Respondenten menar att 
omstruktureringskostnader är en effekt av förvärv och inget som de använder sig av som 
motiv till förvärv. Skattesystemet är som tidigare nämnts något som de tar hänsyn till då det 
är viktigt för Scania att bli så stora som möjligt. Det kan då vara bra att vara etablerad i länder 
där skatterna inte är så höga, vilket blir billigare för företaget. Att bygga portfölj är däremot 
inget som används som motiv vid förvärv enligt Scanias respondent. Sigma tar hänsyn till alla 
dessa motiv förutom att bygga portfölj och skattesystemet. De anser att ta marknadsandelar är 
viktigt, dock inte internationellt längre då de redan har försökt med den typen av expansion 
förut men som inte fungerade. Kunskap och teknologi är också något som de anser är viktiga 
som förvärvsmotiv, då de hela tiden vill utveckla företagets kompetens till att hela tiden 
förbättra sig själv i deras tjänster. Gemensamma aktiviteter anser Sigma kan vara viktigt då 
nära band och kontakter kan knytas. Omstruktureringskostnader är, enligt Sigmas respondent, 
något som kan medfölja vid förvärv och bör därför tas i beaktelse i förvärvsmotiven. Både 
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Lindgren (1981) och Olve (1988) tar upp de här förvärvsmotiven och menar att företag alltid 
bör ta dessa i beaktelse vid förvärv.  
 
5.1.3 Faktorer att ta hänsyn till vid förvärv 
 
Alla tre respondenterna menar att det är viktigt för dem att båda parterna blir nöjda då det är 
betydelsefullt att knyta goda kontakter, hjälpa varandra men ändå få ut så mycket som möjligt 
av en affär för respektive part. Olve (1988) menar att ett idealiskt förvärv borde vara attraktivt 
för båda parterna och att en vinna-vinna situation bör tas hänsyn till. Ericsson menar att de 
alltid måste ta hänsyn till faktorer som land, storlek, ägarandel, företagskultur och 
förvärvskostnad då man, enligt respondenten, tidigt måste förstå konsekvenserna av varje 
förvärv. Scania och Ericsson delar åsikt att land och storlek är faktorer man alltid bör se till 
när man etablerar sig internationellt. För Scania är ägarandel en viktig faktor då man vill ha 
100 % ägande. Sigma säger sig ta hänsyn till alla dessa faktorer men har dock ingen speciell 
uttalad förvärvsanalysmall för vad man ska ta hänsyn till, det finns alltså ingen speciell mall 
utan situationen varierar från förvärv till förvärv. För dem handlar det mer om att få ut det 
bästa av köpet. I Lindgrens (1981) ”planering av förvärvet” menar författaren att man inte 
endast kan se vad dessa förvärvsfaktorer kan medföra utan företag måste se förvärv som ett 
led i strategin för företaget som helhet.  
 
5.1.4 Påverkar motiven förvärvsstrategin? 
 
Både Sigma och Ericsson menar att varje förvärv är unikt, det vill säga att den ena inte är den 
andra likt utan situationen förändras utifrån vilket motiv som ska tas hänsyn till. Sigma och 
Ericsson menar att förvärvsstrategin påverkas av motiven på det sättet att företaget måste rätta 
strategin efter vilket/vilka motiv som används vid varje förvärv. Scania däremot har samma 
motiv vid förvärv men kan anses som unika ändå menar respondenten då det är olika typer av 
företag som förvärvas varje gång. Både Ericsson och Scania har relaterade horisontella 
förvärv, det vill säga inom samma produktlinje. Sigma däremot har på senare tid börjat 
diversifiera sig, de har en heterogen mix av olika produkter. Kristensen (1999) och 
Haunschild (1993) påvisar olikheterna i förvärven. 
 
5.2 Vilken förvärvsstrategi har företag? 
 
5.2.1 Pågående aktivitet 
 
Ericsson och Scania menar att förvärven har en klar koppling till deras affärsidé och 
affärsstrategi. Utifrån dessa grundas förvärven där även motiven upprättas som motiverar 
företagets förvärv. Sigma däremot har ingen uttalad förvärvsstrategi men respondenten menar 
istället att deras tillväxtstrategi har en klar koppling till deras affärsidé. Det är viktigt att inse 
enligt Lindgren (1981), att ett förvärv måste vara ett led i en strategi för företaget som helhet 
och enligt Olve (1988) är det en pågående aktivitet där man gradvis bygger upp sin 
kompetens. Olve anser att förvärv måste vara en genomtänkt del av koncernens eller 
företagets affärsstrategi för att lyckas och företags affärsstrategi bör avgöra vilka förvärv som 
eftersträvas.  
 
5.2.2 Skapandet av förvärvsstrategi 
 
I intervjuerna framkom det att företagen använder sig av olika faser när en förvärvsstrategi 
skapas. Ericsson skapar sin förvärvsstrategi genom att först titta på företagsstrategins helhet, 
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sedan på dess affärsplan och affärsstrategin och som till slut resulterar i förvärvsstrategin. De 
jobbar kontinuerligt med denna för att hela tiden göra förbättringar, också på olika nivåer i 
företaget. Scania har istället för en förvärvsanalysmall, en intern finansguide. Respondenten 
menar att förvärv är en relativ fri process eftersom de förvärvar företag över hela världen 
Förvärven utvärderas av det bolag som genomför förvärvet. De som har initierat det är olika i 
olika fall samt beroende på storleken på förvärvet. Hos Sigma däremot finns det inte några 
specifika detaljer så som affärsidén, finansiell placering, internationella ambitioner, 
alternativa förhållanden och samarbetsformer vid skapandet av förvärvsstrategin. Det är inte 
detaljerat på det sättet så att man tar hänsyn till dessa. Respondenten påpekar att deras 
tillväxtstrategi är en del av deras affärsstrategi. Det andra företagets unikhet är inte det 
avgörande vid förvärv men är något som Sigma absolut tar hänsyn till. Man tittar mer på att 
målföretaget passar in i organisationens alla delar, att det kompletterar det befintliga och att 
synergier uppstår. Intresset av att förvärva ligger hos ledarna och deras mål är att skapa 
mervärde i företaget. 
 
Ericsson har en typ av standardprocess som de går efter så gott de kan vid ett förvärv, 
eftersom det varierar från gång till gång. Inom Sigma har man inte någon speciell 
förvärvsprocess som man går igenom vid förvärv. Den mall som de har finns inte på papper, 
utan återspeglas i deras handlande. I jämförelse med Olves (1988) fem olika faser eller steg 
när man skapar ett företags förvärvsstrategi går företagen igenom dem mer eller mindre 
omedvetet. Det är en del av deras arbetssätt och blir därför ingen strikt standardiserad process 
eller modell.  
 
5.2.3 Övertagande av andra företag 
 
Som nämnt tidigare är Ericsson ett företag som hela tiden växer och finns idag över stora 
delar av världen och etablering internationellt är då en naturlig del av företaget. Egen intern 
utveckling och tillväxt, samarbetet med andra företag, joint venture och minoritetsposter finns 
också i företaget som en naturlig del.  Scania vill däremot inte bli uppköpt. De vill heller inte 
gå in i samarbete med något annat företag utan de satsar självständigt på att expandera och bli 
marknadsledande. De vill därför ha ett 100 % ägande och internationell etablering är det som 
Scania fokuserar på just nu, att bli stora internationellt. Sigma är positiv till de flesta 
företagsformer. Inte internationell etablering dock då de redan har försökt sig på det. Vid 
minoritetsposter menar respondenten att de absolut kan hamna i den situationen, men de vill 
inte nöja sig med det utan då är det viktigt för Sigma att veta vilket gemensamt mål som ska 
nås härnäst. Övertagandet av andra företag är, enligt Olve (1988), egentligen en ytterlighet på 
en skala och det kan ske på följande sätt innan förvärv motiveras att användas: egen intern 
utveckling och tillväxt, samarbete med andra (t.ex. FoU), gemensamägda bolag (joint 
venture) samt minoritetsposter i andra företag.   
 
5.2.4 Beredskap 
 
Eftersom Ericsson regelbundet ser över sin förvärvsstrategi så är de alltid beredda om ett 
förvärv skulle uppstå vilket respondenten ser som en nödvändighet. Sigma följer också detta 
och om ett företag, som man är intresserad av skulle uppstå till försäljning så är företaget 
alltid redo att förvärva. Scania kunde inte direkt uttala sig i denna fråga. Det är, enligt Olve 
(1988), viktigt för ett företag att ha förmågan att reagera snabbt då möjlighet till ett bra 
erbjudande till förvärv uppstår vilket betyder att företag inte kommer att ha tid att göra alltför 
långsiktiga analyser och bedömningar. Har företaget ingen förvärvsstrategi kommer förvärvet 
att vara ogenomtänkt menar Olve. Om det köpande företaget redan identifierat vilken typ av 
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företag som ska hjälpa det köpande företaget att uppnå sina långsiktiga mål så finns en hög 
handlingsberedskap när tillfälle till förvärv uppstår och återigen speglar företagens handlande 
teorin. 
 
5.2.5 Kriterier för effektiv förvärvsstrategi 
 
Kriterierna attraktivitetskriteriet, inträdeskostnadskriteriet och fördel-av-kriteriet är alla 
relevanta för Ericsson och det tas hänsyn till dessa vid förvärv, men de är dock inga 
standardkriterier. Sigma har inte dessa som kriterier alls eftersom företaget är 
verksamhetsstyrt, men anser dock att det ger en viss fördel om företag skulle ha dessa kriterier 
uppfyllda. I teorin framkommer att om en förvärvsstrategi ska kunna betraktas som effektiv 
måste den, enligt Hellgren och Stany (1992, s 12) ställa de här kraven på de företag som den 
riktar in sig på. Våra respondenter anser inte att dessa kriterier är speciellt nödvändiga, men 
dock en fördel. Vi har heller inte här kunnat få något svar av Scania då respondenten var 
osäker.  
 
5.2.6 Diversifiering och expansionsstrategi 
 
Ericsson och Scania anser att de använder sig av en expansionsstrategi med både 
”överförande av kunskap” samt ”gemensamma aktiviteter”. Enligt Ericsson är detta också 
motiven till varför de förvärvar överhuvudtaget. Sigmas förvärv har, som tidigare nämnt, en 
diversifierad karaktär på sina förvärv och då inom omstruktureringsstrategin. Porter (1987) 
har identifierat dessa fyra strategier i en studie. Enligt Porter (1987) är portföljstrategin, som 
går under diversifieringsstrategin, den som är den vanligaste strategin för företag. I vår 
undersökning är det dock de andra tre strategierna som respondenterna använder.  
 
5.3  Har strategin och motiven påverkats i och med konverteringen till IFRS3? 
   
5.3.1 Har strategin påverkats?   
 
Både Scania och Ericsson har en typ av förvärvsanalysmall som de går efter vid förvärv. 
Sigma har ingen uttalad sådan men det finns i deras handlande menar respondenten. Enligt 
Scania och Ericsson kommer mallen att förändras i och med IFRS3. Scania hävdar att förvärv 
är en relativt fri process och man har tagit hänsyn till situationen och agerat därefter, men har 
alltid haft en mall som grund att gå efter. Nilsson (1998) menar på att redovisningen av 
goodwill under lång tid har varit ett av redovisningens stora problemområde och att det beror 
på att det har funnits stora skillnader vad gäller redovisningssättet av den posten och en av 
anledningarna med IFRS3 är att minska denna skillnad. Konsultbranscher samt teknikföretag 
där man förvärvar företag med mycket immateriella tillgångar är branscher som Scanias 
respondent tror har påverkats av den nya standardrekommendationen. Respondenten från 
Ericsson anser att den nya rekommendationen IFRS3 är så pass ny att den inte har påverkat 
förvärvsstrategin än, men kan komma att göra det i framtiden när IFRS3 är mer inarbetat i 
företag och är mer som en naturlig del som ska tas hänsyn till. I och med IFRS3 så kommer 
poolningsmetoden inte längre vara tillgänglig för företagen. Ericsson och Scania har aldrig 
tidigare använt sig av poolningsmetoden och säger därför att de inte heller kommer att 
påverkas av det nu heller då båda anser att det är en väldigt speciell metod. Sigma har använt 
sig av den en gång förut, men ansåg att den var alldeles för speciell för att fortsätta med. Den 
gav företaget dåligt resultat dessutom och respondenten menar att de inte heller kommer att 
påverkas av att den försvinner. Detta speglar också Jansson, Nilsson och Rynell (2004) som 
menar att bortfallet av poolningsmetoden inte kommer att spela någon större roll.  
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5.3.2 Har motiven påverkats? 
 
Alla tre respondenterna ansåg att inga motiv direkt har tillkommit eller bortfallit i och med det 
nya regelverket. Scania menar dock att de tittar på företagets redovisning innan de förvärvar 
eftersom de vill ha företag som går bra. I och med det så tittar Scania på immateriella 
tillgångar och vill då minska goodwill och öka de materiella tillgångarna. IFRS3 leder till att 
minska goodwill då de immateriella tillgångarna tydligare skall identifieras och separeras från 
goodwill. 
 
5.4 Svar på forskningsfrågorna  
 
I detta avsnitt kommer vi att dra slutsatser med utgångspunkt från våra tre forskningsfrågor. 
 
5.4.1 Vilka förvärvsmotiv har företag? 
 
Utifrån vår empiri och analys är det i huvudsakligen överförandet av kunskap, nyare 
teknologi, att ta mer marknadsandelar samt mer resurser som är de förvärvsmotiv företag mest 
fokuserar på. Vi har konstaterat att det beror mycket på vad det är för typ av företag, vilken 
bransch som de befinner sig i samt affärsidén som ligger till grund för motiven. Två av 
respondenterna menade att olika motiv används vid olika situationer, det vill säga att varje 
företagsförvärv är unikt. Det kan då vara svårt att veta vilka motiven är och då gäller det för 
företaget att kontinuerligt jobba med dessa och att alltid veta vilka mål som ledningen ställt 
samt övergripande företagsstrategi. Eftersom våra respondenter verkar inom olika branscher 
har de också haft en del motiv som skiljer sig åt från varandra vilket inte är konstigt. Motiven 
är en del av ett företags strategi och för att expandera och ta mer marknadsandelar måste de ha 
olika orsaker och sätt att gå tillväga för att växa.  
 
Vid val av orelaterade eller relaterade förvärv drar vi slutsatserna att det beror helt på vilket 
typ av företag det är, inom vilken bransch de verkar i samt vilket expansionssätt och 
konkurrenssituation de befinner sig i. Vi tror också att företagets storlek, unikhet och 
framgång spelar en stor roll här.  De undersökta företagens motiv stämmer i dagsläget bra 
överens med de motiv som fanns för 17 år sen och har inte i någon större utsträckning 
förändrats. Vi tror inte heller att motiven i framtiden kommer att erbjuda större förändringar. 
Förvärvsmotiven illustreras i vår analysmodell nedan. 
  
Vi anser att en vinna-vinna situation kanske inte alltid tas hänsyn till då ett företag som 
förvärvar ett annat företag inte alltid tänker på andra i den bemärkelsen, företag förvärvar för 
sin egen vinnings skull i första hand. Respondenterna går hand i hand med Lindgrens (1981) 
teori, vad gäller att företag måste se förvärv som ett led i strategin för företaget som helhet. 
Detta trots att det kanske inte alla gånger direkt existerar konkret i företaget. Vi drar slutsatsen 
utifrån Sigmas och Ericssons respondenter att deras förvärvsstrategi omstruktureras beroende 
på motivet vid förvärv, samt att Scanias förvärvsstrategi inte ändrats i större utsträckning då 
deras motiv är densamma vid förvärv.    
     
5.4.2 Vilken förvärvsstrategi har företag? 
 
Ett företag är antingen inom samma produktlinje eller har diversifierade produkter. Två av 
våra respondenter verkar inom en och samma produktlinje och använder sig då av en 
expansionsstrategi medan den tredje är av diversifierad karaktär och använder sig av en 
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diversifieringsstrategi. Vi har tidigare klargjort att förvärvsmotiven påverkar förvärvs-
strategin och drar slutsatsen att förvärvsstrategier omstruktureras med hänsyn till motiven. 
Som våra respondenter sa så omstruktureras förvärvsstrategin utifrån vilka motiv som 
används vid förvärven. Använder företagen samma motiv till alla förvärv kan det hända att 
företagen har samma strategi varje gång. Men som tidigare nämnt så är förvärven och 
förvärvsstrategierna unika. Både Ericsson och Scania har förvärv som är förankrade i 
företagens affärsstrategi som, i sin tur, avgör vilka förvärv det är som eftersträvas. Det kan 
genom detta falla sig mer naturligt vilka motiv som ska eftersträvas och vilka behov som ska 
tillfredställas i företaget. 
 
Företag använder sig av många typer av företagsformer och vi drar slutsatsen att stora företag 
har möjligheten att ha olika typer av samarbeten samtidigt. I jämförelse med Olves (1988) 
fem olika faser eller steg när man skapar ett företags förvärvsstrategi går företagen igenom 
dem mer eller mindre omedvetet. Det är en del av deras arbetssätt och blir därför ingen strikt 
standardiserad process eller modell.  
 
Har företaget ingen förvärvsstrategi kommer förvärvet att vara ogenomtänkt. Om det köpande 
företaget redan identifierat vilken typ av företag som ska hjälpa dem att uppnå sina 
långsiktiga mål finns det en hög handlingsberedskap när tillfälle till förvärv uppstår. Detta är 
något alla tre företagen strävar efter, man inser vikten av att alltid vara förberedd. Då det 
framkommer att en förvärvsstrategi betraktas som effektiv om vissa kriterier ställs, blir vår 
slutsats, att företag inte alltid ser till dessa kriterier men att det anses som en fördel om de 
uppfylls.  
 
5.4.3 Har motiven och strategin påverkats i och med konverteringen till IFRS3? 
 
Motiven har inte påverkats av IFRS3 i de företag vi undersökt. Däremot har förvärvsstrategin 
påverkats på så sätt att en ny förvärvsanalysmall kommer tas fram enligt två av de företagen 
vi undersökt. Sambandet här emellan visas i vår analysmodell. En slutsats som vi drar av detta 
är att det kommer att bli mindre frihet för företag vid förvärv, då man inom företaget måste gå 
efter en och samma förvärvsanalysmall. Vi har också kommit fram till att 
standardrekommendationen är så pass ny att den inte riktigt har fått genomslag i företagens 
förvärv, detta kan bero på att noterade företag oftast betraktas som stora och det kan därmed 
ta längre tid vid implementering. Det framkommer också i vår undersökning att det kanske 
inte är alla företag som påverkas av denna nya standardrekommendation. Poolningsmetodens 
bortfall visade sig inte ha någon direkt betydelse, men det kan delvis bero på att IFRS3 än så 
länge endast gäller noterade företag. Poolningsmetodens bortfall kan leda till problem i 
framtiden när IFRS implementeras i alla företag. Omstruktureringskostnader kan ses som en 
risk i samband med bolagsköp på grund av att det påverkar resultatet, men även som att risken 
minskar och man får ett ”renare” köp, att omstruktureringskostnader påverkar företagen visas 
i vår analysmodell nedan.  
 
5.5 Återkoppling till syftet 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva noterade företags förvärvsmotiv och 
förvärvsstrategi samt IFRS3: s påverkan på dem. 
 
Vi har i vår uppsats undersökt företags förvärvsmotiv och vilka dessa är samt 
förvärvsstrategier. Sammanfattningsvis är huvudmotiven; nyare teknologi, mer resurser och 
marknadsandelar, know-how, skattebetingat samt komplement till verksamheten. Naturligtvis 
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finns det många andra motiv som tas hänsyn till beroende på inom vilken bransch företaget 
verkar inom samt vilken typ av förvärv det är. Vad gäller förvärvsstrategin så är det även där 
beroende på vilken typ av verksamhet samt bransch företaget är verksam inom. Då vi har 
kommit fram till att motiven påverkar förvärvsstrategins utformning kan vi konstatera att det 
är olika från företag till företag samt att det är olika från förvärv till förvärv, de flesta förvärv 
är unika för varje gång. 
 
Avslutningsvis har vi undersökt om den nya standardrekommendationen IFRS3 har påverkat 
förvärvsmotiven och förvärvsstrategin. Det har framkommit att strategin är det som har 
påverkats av den nya rekommendationen. 
 
5.5.1 Återkoppling till analysmodellen 
 
I analysmodellen nedan kan vi se de förändringar som empirin och analysen har medfört i 
modellen. Vi har lagt till de huvudmotiv som respondenterna ansåg vara viktigast och som i 
sin tur, enligt vår undersökning, påverkar utformningen av företagens förvärvsstrategi. Vi kan 
även utläsa att förvärvsmotiven påverkar förvärvsstrategin men att strategin inte påverkar 
motiven. Vi har därför tagit bort dubbelpilen som finns i första analysmodellen.  IFRS3 
påverkar inte, enligt vår undersökning, företagen förvärvsmotiv, däremot är 
förvärvsanalysmall och omstruktureringskostnader konsekvenser vid konverteringen till 
IFRS3 som företagen påpekat, vilket illustreras i modellen nedan. En gemensam 
förvärvsanalysmall inom hela företaget leder till mindre frihet vid förvärv och eftersom 
möjligheterna att redovisa omstruktureringskostnader begränsas väsentligt kan detta leda till 
kortsiktigt tänkande inom företagen vilket de streckade ellipserna nedan visar.  

 

IFRS3 
– Förvärvsanalysmall 
– Omstruktureringskostnader 

Förvärvsmotiv 
– nyare teknologi 
– know-how 
– fler marknadsandelar 
– skattebetingat 
– komplement till företaget 
– mer och nyare resurser 

Mindre 
frihet 

kortsiktighet

Företagsförvärv 

Förvärvsstrategi 

Figur 5.1 Omarbetad analysmodell 
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5.6 Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till nedanstående förslag till vidare forskning: 
 

• Hur blir en standardrekommendation till? 
• Hur implementeras nya standardrekommendationer i företag?  
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Bilaga - Intervjuguide 
Företagets storlek: 

Företagets bransch: 

Respondentens namn och titel: 

Datum för intervjun:  

 

I den här intervjuguiden kommer vi att ställa frågor som berör Era förvärvsmotiv samt 

förvärvsstrategin i företaget. Vi skulle vilja att ni även ser utifrån den nya standard 

rekommendationen IFRS 3 synvinkel och hur ovanstående ämnesval har påverkats i och med 

konverteringen.  

 
 Inledning 

1. Hur många företagsförvärv har skett i företaget?  

 

 Motiv 

2. Hur kommer det sig att Ni använder er av förvärv?  

3. Vilken typ av förvärv har Ni? Diversifierad, inom samma produktlinje eller annat? Om 

det är diversifierad förvärv, vilket skäl motiverar till det? Finansiellt eller risk-

spridning? 

4. Vilket är huvudmotivet till att Ni förvärvar andra företag?  

5. Vilka andra motiv motiverar förvärvet/förvärven som Ni gör/har gjort? 

6. Vad innebär följande förvärvsmotiv för Er: ta marknadsandelar (konkurrenssituation), 

få in mer kunskap i företaget, bygga portfölj (aktie), teknologi som företaget kanske 

inte har nu, gemensamma aktiviteter, omstrukturering och skattesystem 

7. Är det viktigt för Er att det blir en vinna-vinna situation för båda parterna vid ett 

förvärv? 

8. Vilken av dessa tre rationaliteter använder Ni som motiv? (Organisatoriska, personliga 

och ekonomiska motiv)  

9. Vad måste Ni ta hänsyn till vad gäller land, storlek på företag, ägarandel, 

företagskultur och förvärvskostnad vid förvärv?   

10. Är det olika motiv mot olika företag? Varför/varför inte?  

11. Påverkar motiven er förvärvsstrategi?  

 



 

 

 Förvärvsstrategi 

12. Hur ställer Ni er till vad gäller att titta på ert företags: unikhet, olika synergier och i 

vems intresse ligger förvärvet/-en i? (ledarens, företags eller det förvärvde?) 

13. På vilket sätt är förvärv en genomtänkt del av Er affärsstrategi?  

14. Har företaget någon slags standard/mall som Ni går igenom vid företagsförvärv? Hur 

ser den ut i sådant fall? 

15. Hur skapar och utvärderar Ni er förvärvsstrategi?  

16. Vilka faktorer tas i beaktelse vid skapandet? 

17. Har Ni alltid er förvärvsstrategi ”redo” om möjlighet till ett bra erbjudande till förvärv 

prompt skulle uppstå?  

18. Ställer Ni följande krav på de företag som ni riktar in er på: på vilket sätt?       

19. Har Ni diversifieringsstrategi (portfölj- eller omstruktureringsstrategin) eller 

expansionsstrategi (Överförande av kunskap eller gemensamma aktiviteter)? Varför?  

20. Hur ställer Ni er till internationell etablering, egen intern utveckling och tillväxt, 

samarbete med andra företag, gemensamägda bolag (joint venture), minoritetsposter i 

andra företag, avyttring av det egna företaget eller att ni själva blir uppköpt?  

 

 IFRS3 

21. Har motiv tillkommit eller bortfallit i och med IFRS3? 

22. Testning av goodwill varje år kan leda till att resultatet svänger mycket, har det på 

något sätt påverkat förvärvsstrategin i företaget? 

23. Påverkas ert företag av att inte poolningsmetoden längre går att använda i och med 

den nya standarden IFRS?  

24. Har företag som inte tidigare var intressanta för förvärv blivit det i och med IFRS? 

Varför?  

25. Ser Ni en risk med att omstruktureringskostnader i samband med bolagsköp kommer 

att påverka resultatet? 

26. Finns det något som Ni kan komma på skulle kunna ha förändrats i och med IFRS3 

vad gäller motiv, förvärv, strategi? 

 

Tack för Din medverkan! 


