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Abstract 
Title Realiserande av synergier - En studie av associationsformens betydelse 

Authors: Jesper Karlsson & Daniel Lindgren 

Keywords: M&A, Synergy, Corporate form, Limited company, Cooperative, Comparative study 

The study takes it starting point in the multidimensional subjects of M&A (merger & acquisitions) 

and realization of synergy. The designated purpose of this study is to identify if there is a difference 

in the M&A process and outcome with the company form as an research variable. The study aim 

to research if the two association forms, cooperative company and limited liability firm differ in 

the M&A process and research the association forms impact on realization of synergies. This study 

method is to use an comparative method to compare the two association forms. The empirical data 

was collected through semi-structured interviews with six different companies of both the two 

choosen association forms, classification of the variables was made in accordance to the 

comparative method. To validate the empirical data of this study, an objective party was used. This 

party have a decade of work experience of analyzing and integrating M&As. The result of the 

analysis indicates the there are not an essential difference of the otutcome of the M&A derived 

from the associations form regarding how the company’s structure of the M&A process was 

planned. Conclusively, the report research an earlier unresearched area of the M&A research area 

and could be used as an starting point for further research in the area. 
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1 Inledning 
Det här kapitlet avser att introducera läsaren till studiens utformade frågeställningar och syfte. 

Kapitlet börjar med en introduktion av forskningsområdet som sedan mynnar ut i en 

problemdiskussion. Studiens valda frågeställningar och syfte är baserade utifrån 

problemdiskussionens innehåll.  

1.1 Introduktion 

Ett ord som är framträdande i flertal artiklar och publikationer inom företagsekonomi är ordet 

synergieffekter. Ett aktuellt exempel på detta fenomen är ur en skivrecension av U2 nya album 

som lanserades under Apples introduktion av nya produkter den 11 september 2014. 

“Ett jättestort elektronikföretag håller årligen något slags väckelsemöte där de presenterar sina nya produkter. I år 

annonserade VD:n, tillika presentatören, i samma veva att U2:s nya platta skulle släppas gratis på företagets 

musiktjänst – tillgänglig för nedladdning till det faktiska fysiska släppet om en dryg månad. 

"Co-branding" kallas det på marknadsföriska. Det är tänkt att båda aktörerna ska kapitalisera på ett sådant samarbete; 

synergieffekter (1+1=3).” 

Gaffa, http://gaffa.se/recension/87598, 2014-09-20  

Exemplet ovan visar ett aktuellt exempel på hur teknik- och media distributören Apple och 

musikgruppen U2 inleder ett samarbete för att dra nytta av varandras varumärken och för att nå ut 

till en bredare publik. Samordningen syftar att ge ett mervärde åt vardera parten. 

Artikeln illustrerar hur termen synergieffekter, som ofta sammanfattas i etablerad teori med den 

inkorrekta ekvationen 1+1=3. Denna term utgår ifrån att en grupp kan effektivisera eller förbättra 

en del i sin arbetsprocess genom ett samarbete med en annan part som besitter kompletterande 

kompetens eller resurser. I exemplet ovan, musik distributören, Apple och musikutövaren, U2.  

Som vi tidigare har nämnt kan samarbetet generera ett mervärde och summan av detta samarbete 

kan bli större än komponenterna var för sig. Om samarbete hypotetiskt inte leder till att de 

inblandade aktörerna kan gynnas eller kapitalisera på samarbetet hade resultatet av ekvationen 

istället blivit att 1+1=2. Utifrån det scenariot hade inga synergieffekter genererats. Det hade enbart 

varit som att slå ihop två aktörer och att dessa två aktörer hade fortsatt att fungera på samma sätt 

ihop som de gjorde som enskilda aktörer innan samarbetet. 

http://gaffa.se/recension/87598
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Ännu ett exempel på synergieffekter och vad det kan leda till för effektiviseringar ges i en artikel 

på Telenors hemsida. Den behandlar försäkringsmäklarföretaget Max Mathiessen. Max 

Mathiessen valde att överge sina tidigare lösningar med att ha den billigaste leverantören för varje 

tjänst och satsade istället på att välja Telenor som en helhetslösning för alla deras tjänster. 

“Nu har vi en jämn och bra kvalitet på alla tjänster. Att ha ett helhetskoncept för vår kommunikation 

passar oss väldigt bra, det är bara ett nummer att ringa för felanmälan och vi slipper mycket av 

administrationen vi hade tidigare. Att ha allt samlat ger oss många synergieffekter, säger Per.”  

Telenor, http://www.telenor.se/foretag/varfor-telenor/kundreferenser/sa-skapas-synergieffekter-med-

helhetslosning.html, 2014-09-20  

Detta exempel uppvisar hur även administrationen kan påverkas positivt genom att samordna sin 

inköpta tjänster. Utifrån Telenors perspektiv ökar även kundnöjdheten utifrån ovannämnda 

exemplet, då de kan hjälpa Max med fler administrativa rutiner. Vidare i artikeln sägs även detta. 

“– Vi har minskat våra kostnader med ungefär en miljon om året sedan vi gick över till helhetslösningen 

hos Telenor. Men enkelheten är också värd väldigt mycket för oss och den kan man inte räkna i kronor 

och ören, säger Per.”  

Genom att skapa en helhetslösning har Max Mathiessen lyckats effektivisera sina administrativa 

processer och vända sitt fokus från att leta efter de billigaste leverantörerna för varje tjänst till att 

fokusera på ett helhetslösningsperspektiv.  

I exemplet ovan är det inte enbart administrationen som har förbättrats, utan valet har också fått 

ett kostnadsbesparande syfte. Det innebär att synergieffekter utifrån ovan nämnda exempel inte 

enbart möjliggöra för större kapitaliseringar utan även ha ett kostnadsbesparande syfte.  

Djankov & Hoekman (2000) menar att sträva efter att effektivisera verksamheten bör ses som ett 

normaltillstånd för ett företag på den kapitalstyrda marknaden. Att växa och få långsiktig 

marknadskraft med sin verksamhet är ett viktigt konkurrensmedel för alla företag på en 

kapitalstyrd marknad (Djankov & Hoekman, 2000). Detta eftersom konkurrensen är intensiv på 

flertal marknader och nya konkurrerande hot uppstår ständigt som förändrar marknadens 

förutsättningar. Även konkurrensen i sig bidrar till att stimulerar företagen att sträva efter 

ytterligare effektiviseringar och produktivitet (Djankov & Hoekman, 2000).  

http://www.telenor.se/foretag/varfor-telenor/kundreferenser/sa-skapas-synergieffekter-med-helhetslosning.html
http://www.telenor.se/foretag/varfor-telenor/kundreferenser/sa-skapas-synergieffekter-med-helhetslosning.html
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Indirekt handlar effektiviseringar om att företag skapar tillväxt inom sin verksamhet. När 

företagets verksamhet växer, växer även dess marknadskraft på marknaden (Hicks, 1935; Koetter 

& Poghosyan, 2009). Det är tillväxt som skapar möjligheter för företag att öka sitt egna 

ekonomiska värde. Tillväxt och samordningsfördelarna med synergier går därmed hand i hand.  

För att uppnå marknadskraft och långsiktig konkurrenskraft måste företag vara effektiva med sina 

tillgångar. Flertal forskare, bland annat Porter (1985), Röller et al (2006), Gruca (1997) har 

undersökt hur bolag kan uppnå effektivitet eller i vilka typer av marknader som den största 

potentialen för effektivitet skapas.  

Forskning gjord inom detta område är emellertid inte enad gällande vad det är som påverkar eller 

vad som kan ses som en nödvändighet för att uppnå detta (Röller et al, 2006; Hu et al, 2004, Hitt 

et al, 2009). Det finns dock en enighet om att det inte finns “ett” gemensamt framgångsrecept. 

Utifrån bolagets omvärld och interna villkor bör även företaget agera annorlunda för att uppnå 

långvarig konkurrensfördel (Porter, 1985; Gadiesh, 2003, Röller et al, 2006).  

    

Grunden menar Gruca (1997) i effektivisering och tillväxt är att effektivitetsfördelar uppnås 

genom att företag utnyttjar det faktum att deras resurser i form av exempelvis geografiska 

marknader, produktionslinjer och konsumentsegment går att dela mellan de olika avdelningarna 

som företaget består utav (Gruca, 1997).  

För att skapa tillväxt kan företag välja att tillämpa ett flertal olika tillväxtstrategier som vars mål 

är att resultera i långsiktig tillväxt uppnås. Kennedy (2007) menar att de fyra vanligaste alternativ 

till tillväxtstrategier som företagen har att tillgå för långsiktig strategisk tillväxt är: a) organisk 

tillväxt av företagets kärnverksamhet, b) joint venture och partnerskap, c) licensering, franchising 

eller distribution via agenter och d) M&A (fusion och förvärv). Kennedy (2007) menar att bolaget 

kan antingen tillämpa enbart en specifik tillväxtstrategi eller via en kombination av flertal av de 

ovannämnda tillväxtstrategierna. Utifrån bolagets förutsättningar och villkor menar Kennedy 

(2007) att bolaget skapar sin egen strategi med ovannämnda element. 

  

Organisk tillväxt, eller även kallat inre tillväxt, innebär tillväxt som företaget åstadkommer av 

egen kraft exempelvis genom ökad försäljning eller som en orsak av värdeskapande 
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verksamhetsstyrning. Den organiska tillväxten ses som en mer långsiktig strategi och är ofta 

förknippad med en låg risk (Karp, 2006; Business Finance, 2009). 

  

En joint venture syftar till att två företag sammanför sina resurser, kapabiliteter och förmågor i 

syftet att uppnå ett syfte eller mål. Genom att starta samarbeten och allianser kan företag eller 

grupper av företag gynnas. (Hill, 2009) 

  

Franchising, licensering och agentdistribuering är ett effektivt sätt att sprida sin produkt med låg 

risk inkluderad, men bolagets kostnader blir inte nödvändigtvis lägre. Hill (2009) menar att denna 

strategi tillåter bolaget att sprida sin produkt snabbt och till ett lågt pris. Denna tillväxtstrategi har 

dock en risk då ägaren av konceptet eller varumärket inte har samma kontroll som då ägaren leder 

företaget/företagen själva. Hill (2009) menar att anförlita varumärket och eventuella recept på en 

investerare kan under vissa fall innebära en hög risk. (Hill, 2009) 

  

Avslutningsvis kan bolag även växa genom M&A, vilket innebär att verksamheten för två företag 

integreras och förs samman under en och samma koncern (Schrieber, 2009). M&A är en 

förkortning av de engelska orden merger och acquisition, vilket översatt till svenska blir fusion 

och förvärv. Fusion är ett begrepp som syftar till att det sker en sammanslagning mellan två bolag. 

Bolagens båda verksamheter sammanförs och integreras till ett bolag medan det andra bolaget 

upplöses. Med begreppet förvärv avses de förvärv företag gör då ett regelrätt uppköp sker. Det vill 

säga att ett företag köper ett annat företag, därefter är det helt upp till det köpande företaget att 

bestämma om de båda bolagen ska sammanförs och integreras ihop eller om det köpta företaget 

exempelvis ska behandlas som ett dotterbolag.(Schriber, 2009) 

 

Ett av de främsta motiven till att genomföra M&A är att vinna fördelar tack vare just 

synergieffekter som kan uppstå från effektivare verksamhetsstyrning och produktion. Detta kan 

ske genom utnyttjandet av stordrifts-fördelar i form av economies of scale och economies of scope, 

eliminering av dubbla resurser, effektivare utnyttjande av resurser, förhöjd kompetens hos 

personalen och förbättrad produktionsteknik genom kunskapsöverföring (Hu et al, 2004).  
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Av de olika tillväxtstrategierna företag har att välja på är M&A-strategin den som öppnar upp den 

största möjligheten till att realisera synergier (Schriber, 2009). Denna uppsats kommer därmed 

fortsättningsvis inrikta sig på det fjärde och sista alternativet av de framhållna tillväxtstrategierna, 

M&A. M&A är en icke-organisk tillväxtstrategi som i praktiken tillämpas i en hög grad av företag. 

Under år 2012 bestod 78 procent av världens globala etableringar av M&A(United Nations, 2013).   

 

Schenk (2000) menar att M&A ofta bidrar till att  utgöra en del av företagets strategi när företagen 

har som målsättning att förändra sina egna prestationer och de mål som finns uppsatta. Vid M&A 

kan det  uppstå synergier genom samordning av verksamheterna som ökar det konsoliderade 

företagets värde, det är dock viktigt att framhålla att företagen måste integreras för att synergierna 

ska gå att realisera och att denna process inte sker automatisk vid ett M&A(Schriber, 2009). För 

att skapa effektivare processerna måste dock företagen lyckas ta tillvara på de potentiella 

synergieffekterna som uppstår vid samordning av verksamheterna.  Schriber (2009) menar att 

synergifördelar inte uppkommer om bolaget tillämpar en organisk tillväxtstrategi. 

 

Tillvaratagandet sker enligt ovannämnda stycket genom att företagen integreras och det är först då 

som realiserande av synergieffekterna övergår till effektivare processer och genom det uppnår 

företagen sedan ett förhöjt ekonomiskt värde på sin verksamhet. (Schriber, 2009) 

  

Det finns emellertid många empiriska undersökningar som dock visar att M&A generellt 

misslyckas med att skapa värde för företagen (Cording, 2002; Sevenius, 2011; Martin, 2002), Trots 

att flertal empiriska undersökningar ifrågasätter M&A som tillväxt modell utgör M&A en stor del 

av världens globala nyetableringar och är av företag en väl använd tillväxtstrategi för att växa och 

förhöja sitt egna ekonomiska värde.  

 

En spekulativ anledning till det, är förmodligen att företagen bedömer att belöningen om de lyckas 

med sitt M&A överväger de risker som  tar de tar genom att genomföra ett förvärv och en M&A 

process.   

  

Det faktum att det ofta konstateras att M&A misslyckas att skapa ett förhöjt värde, har forskare 

engagerat sig i. De har försökt förklara varför resultatet är misslyckat, identifiera M&A-processens 
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brister, samt konstatera hur dessa brister ska överbryggas för att istället få ett lyckat resultat av 

processen.  

 

Larsson och Finkelstein (1999) genomförde en fallstudie där de undersökte hur väl utförandet av 

ett M&A-processen och hur väl synergier  realiserades vid de undersökta M&A fallen. Genom att 

sammanföra separata faktorer som även kom från olika ekonomiska ämnesområden lyckades 

Larsson och Finkelstein bygga ett ramverk som förklarar hur företagen kan bedömas som bra eller 

dåliga på att genomföra ett M&A. Resultatet av deras studie är att det finns en korrelation mellan 

en strategisk kombinations potential och organisk integration för hur väl synergier faller ut inom 

ett företag. Andra faktorer i undersökningen som uppvisar en korrelation av hur de anställda ställde 

sig till processen. Larssons och Finkelsteins (1999) forskning menade att M&A ämnesområde inte 

bara bör undersökas ur ett finansiellt perspektiv då det krävs ett mer mångfacetterad perspektiv. 

 

Larsson och Finkelsteins (1999) studie skiljer sig från mycket av den övriga forskningslitteraturen 

eftersom den angriper ämnesområdet från ett annorlunda perspektiv än forskare som Cording 

(2002), Sevenius (2011), Martins (2002) med flera.  Gemensamt för de sistnämnda forskarna är 

att de angriper synergifenomenet från ett finansiellt perspektiv medan Larsson och Finkelstein 

(1999) istället representerar ett mer processinriktat perspektiv på ämnesområdet. Gruca (1997) 

bidrar även till detta perspektiv då han menar att fokuseringen på att realisera synergier bör vara 

på företag specifik nivå istället för makro-nivå. Enligt Gruca (1997) bör synergier möjligheter 

upptäckas, planeras och realiseras internt inom de specifika företagen med utgångspunkt från 

bolagens kompetenser och resurser. Relationen mellan synergier inom olika delar av företaget är 

det som i slutändan skapar helheten och inte tvärtom.  

 

Utifrån utgångspunkten att M&A oftast misslyckas att skapa ett förhöjt ekonomiskt värde enligt 

en stor del av den etablerade forskningslitteraturen, tycker vi det är intressant att konstatera att det 

finns forskare som undersökt den kooperativa associationsformen och kommit fram till slutsatser 

som pekar på att företag av den kooperativa associationsformen har en lägre grad av misslyckande 

när det gäller M&A. Till skillnad från aktiebolag och andra associationsformer (Elster, 1989). 

  



 

11 

I och med detta anser vi att det finns något högst intressant att undersöka i den process företagen 

går igenom. Då den forskning som ställer sig positiv till M&A och realiserande av synergier är 

väldigt processinriktade och intresserar sig för mikroaspekter hos företagen medan den mer 

skeptiska forskningssidan allt mer bara ser till det finansiella makroperspektivet, det vill säga det 

kvantitativa resultatet som ett företag redovisar(Porter, 1987; Andrade et al, 2001; Roll, 1986; 

Cartwright & Schoenberg, 2006). 

  

Företag utgår ifrån skilda förutsättningar på marknaden, baserat utifrån vilken typ av 

associationsform de har. Associationsformen aktiebolag är den typiska formen för en industriell 

verksamhet med behov av stora investeringar, associationsformen möjliggör för kapitaltillskott 

från en större mängd olika delägare (Roos, 1995).  

 

Kooperation, som är en typ av ekonomisk förening drivs av en krets av medlemmar. Roos (1995) 

menar att en kooperation är lämplig som associationsform när det finns medlemmar som kan delta 

genom eget arbete eller som kunder eller leverantörer.  

 

Grundvalen i associationsformerna skiljer sig bland annat genom att fokus i kooperativ ligger på 

medlemmarna och deras arbete i föreningen, medan fokus i aktiebolag ligger på kapitalinsatserna. 

Nilsson (1986) förklara dock att den kooperativa associationsformen ändå har inslag av 

kapitalstyrning likt aktiebolag. Nilsson (1986) ser kooperation som en syntes mellan kapitalstyrda 

och offentligstyrda associationsformer. Det förklarar han som att även kooperativ har ett ansvar 

av att skapa ett lukrativt värde för dess intressenter(medlemmarna är intressenter i ett kooperativt 

bolag), precis som aktiebolag(aktiebolagets intressenter består av dess investerare). 

  

Utifrån detta bör även deras processer skilja sig åt. När vi fördjupat oss i den forskningslitteratur 

som finns inom ämnesområdet för denna studie är forskning som berör associationsformers 

betydelse och processer i olika bolagsformer nästintill ej existerande. 

 

Baserat på denna information har det växt fram ett intresse för att undersöka hur ämnesområde 

ställer sig inför dessa båda associationsformerna. 
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1.2 Problemdiskussion 

Vi har ovan konstaterat att forskningen inom områdena M&A och realiserandet av synergieffekter 

har varit ett attraktivt forskningsområde att undersöka i decennium. Den etablerade forskningen är 

däremot i hög grad splittrad. En stor del av den etablerade forskningen ifrågasätter begreppet 

synergier och dess existens, medan annan forskning menar att synergier är den enda anledningen 

till att M&A genomförs och att fenomenet existerar i hög grad. 

 

Att det inte råder någon gemensam syn om synergiers existens (synergiparadoxen) och betydelsen 

av processen vid ett M&A ser vi som ett problem då det skapar ett glapp mellan de olika 

forskningsinriktningarna. (Cording, 2002). Ett helhetsperspektiv är därmed inte möjligt på grund 

de semantiska differenserna  

 

För att kunna tolka den omvärlden med hjälp av de etablerade forskningen inom området utgår 

studien ifrån den etablerade forskningens komponentdelar i M&A processen. Vilka faktorer, 

moment och drivmoment etc. har en direkt kausalitet på utgången av M&A processens framgång 

enligt forskningen. 

 

Vår litteraturstudie visar att flertal M&A misslyckas på grund av bristande integrationsprocess. 

Studier visar att i förstudierna av fallföretag, genomförandet av M&A och efter integrationen 

förlorar bolag fokus på sina mål. Det gör att flertal M&A inte uppfyller 

förväntningarna.(PricewaterhouseCoopers 2011 US M&A integration Survey)  

 

Den här uppsatsen introducerar och undersöker de värdeskapande komponentdelarna i M&A 

processen som bland annat etablerad forskning menar är essentiellt för M&A framgång. Vidare 

undersöks studiens analysgruppers medvetenhet och fokus på analysmodellens påverkansfaktorer. 

 

Vår litteraturstudie indikerar att stor del av den etablerade forskningen saknar ett långsiktigt fokus 

mot hur själva M&A processen bör utformas för att maximera värdet för varje enskild fallföretag. 

I flertal fall används bolags aktiepriser för att indikera ett bolags framgång i ett M&A. 
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Detta menar bland annat Seth (1990a) är en missvisande indikation vid värdering av ett bolags 

framgång och realisationsgrad av synergieffekter. Dessa typer av studier på aktiebolag med 

koppling till M&A och synergier har framförallt skapat en grund som enbart förklarar och 

fokuserar på hur M&A kan skapa ett ekonomiskt värde ur ett relativt kortsiktigt och begränsat 

intressent-perspektiv.  

 

För att få ut ett ekonomiskt värde ur M&A är det som redan konstaterats viktigt att företagen lyckas 

med att realisera synergier i samband med M&A, annars kommer inte något ekonomiskt värde 

skapas inom verksamheten. Som vi tidigare nämnt bör ett mervärde av sammanslagning skapas, 

för att bolaget ska anses som lyckat. 

 

När det gäller processen vid ett M&A har forskare lyft fram olika faktorer som de anser är 

essentiella för att synergier ska lyckas realiseras genom en M&A-process. Det är faktorer som 

anses spela en avgörande roll i processen. Forskare antyder även att företagen möjligtvis inte 

värderar dessa områden och faktorer på det sätt som de egentligen bör.  

Forskare har kommit fram till att en snabb integrationsprocess är en grundsten i att möjliggöra en 

hög grad av synergirealisering (Gadeish et al, 2003). Flertal forskare menar att en snabb integration 

gör det lättare att hålla siktet på målet. 

Forskare har sedan även kommit fram till att hanteringen av organisationskultur har en stor 

betydelse av M&A slutgiltiga framgång. Ett företags organisationskultur genomsyrar hela 

verksamheten och därmed är detta något som företag måste ta i beaktande och hantera i en M&A-

process. (Tetenbaum, 1999) 

Förutom att det är viktigt med de organisatoriska strategierna anser Dessein, Garciano & Gertner 

(2010) att företagens möjligheter att realisera synergier ökar ifall beslutsfattandet i de 

decentraliserade enheterna är tillräcklig väl anpassade utifrån en standardiserad mall av hur 
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företagens M&A ska gå till. faktumet att företagen ökar sina chanser ifall de utför M&A utifrån 

en standardiserat förfarande ställ sig även Tetenbaum (1999) bakom. 

Forskning angående M&A har även påpekat att möjligheten till synergirealisering förhöjs ifall 

företag väljer att genomföra M&A:s mot företag som är relaterade till dem själva och den bransch 

de befinner sig inom (Karnani, 2010. Grant, 2011).  

 Dessein, Garciano & Gertner (2010), Tetenbaum (1999), Schriber (2009) och Karnani (2010) 

konstaterar att ett misslyckande med att implementera organisatoriska strategier för att lyckas ta 

tillvara på synergier är orsaken till att flera M&A-misslyckas. De strategiska kopplingarna mellan 

det förvärvande företaget och dess förvärvsmål har forskningen som en central punkt gällande 

möjligheterna till realisering av synergier. 

Därtill hävdar Epstein (2004) att det är planeringen före ett M&A och integrationsarbetet efteråt 

som företag generellt har minst förståelse för under en M&A process. Epstein (2004) förklarar i 

sin forskning att M&A generellt misslyckas med att skapa värde för de konsoliderade företagen 

och att den dåliga förståelsen för hur processen av att realisera synergier genomförs är en stor 

bidragande orsak till att flertal företag kan uppleva sina M&A processer som misslyckade. Även 

Dessein, Garciano & Gertner (2010) syn på organisatoriska strategier bekräftar Epstein (2004) 

resultat. 

Utifrån vår litteraturstudie är det tydligt att bolagsformens betydelse i M&A processen är 

frånvarande i den etablerade forskningen. Bolagsformer har tidigare inte jämförts som en 

påverkande faktor för ett bolags framgång i sin M&A process.  

 

Ett väl använd argument inom M&A forskningsområdet är att varje bolag är unikt och därmed är 

även M&A processen för varje bolag unik. Utifrån det argumentet är detta problemområde högst 

intressant att undersöka utifrån den teoretiska frånvaron i etablerad teori.  

 

Tidigare har vi konstaterat att den etablerade forskningen utifrån begreppen M&A och realiserande 

av synergier med utgångspunkt från processen för kooperativ och aktiebolag är nästintill ej 
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existerande. Därmed saknas det kunskap om huruvida associationsformens betydelse i den grad 

som synergier realiseras och därmed kunna generera ett bättre ekonomiskt värde ur sina M&A. 

Genom att intressera sig för hela processen av att genomföra ett M&A borde det vara möjligt att 

ge en indikation om sambandet. För att öka studiens objektivitet använder vi en erfaren M&A 

projektledare som diskussionspart i studiens analysavsnitt. 

 

Studier inriktade på den kooperativa associationsformen, har genom historien generellt tagit ett 

mer agentteoretiskt angreppssätt gällande M&A. Sappington (1991) menar att det kan uppstå 

problem inom den kooperativa bolagsstrukturen från ett agentteoretiskt perspektiv vid M&A. 

Sappington (1991) menar att medlemmarna och ledningen utvecklar strategiska mål som inte 

sammanfaller, som är en grund till missnöje över ledningen som sedan får ekonomiska 

konsekvenser.  

 

Denna tes stärker även Jensen och Meckling (1976) som menar att policys gällande utdelning, 

investeringar och kapitalstrukturen inom företaget är den största källan till intressekonflikter för 

kooperativ enligt deras forskning.  

 

Ett M&A som resulterat i ett misslyckande eller förlustaffär kan vara en grund till missnöje hos 

medlemmarna i rollen som investerare. Forskningen menar att kooperativ undvika 

intressekonflikter och agentteoretiska problem via en öppen kommunikation, demokrati och 

tydligt definierad strategi  

  

Angående forskningen som utgår från aktiebolag, går det att konstatera att den i märkbart hög grad 

utgår ifrån ett finansiellt perspektiv när M&A bedömts (Seth, 1990a; Singh och Montgomery, 

1987; Sirower, 1997). Fokus har bland annat varit på att konstatera att aktieägarna i det förvärvade 

bolaget är de största vinnarna vid ett M&A, denna utgångspunkt har flertal forskare haft som 
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slutsats (Chatterjee, 1986; Datta, Pinches och Narayanan, 1992; Seth, 1990a; Singh och 

Montgomery, 1987; Sirower, 1997). 

 

Elster (1989) & Shrader (2002) som i sin studie undersökte kooperativ menar att det är den sociala 

aspekten av de kooperativa förutsättningarna som är grunden till att kooperativ har en låg grad av 

misslyckande vid M&A. Ett exempel som lyfts fram är att associationsformens fokus på att 

upprätthålla en god relation mellan medlemmar(anställda) och ägare kan vara en starkt bidragande 

orsak till att det blir en lägre grad av misslyckande eller en högre grad av lyckade M&A. 

  

Även om de konkurrerar på liknande marknadsvillkor har de dock många olikheter och deras olika 

verksamheter har skilda förutsättningar att utgå ifrån i sin verksamhet. Kooperativ är inte skapade 

för att generera och behålla de vinster de skapar. Ett kooperativs främsta anledning är att ge 

medlemmarna tillgång till marknader och ekonomiska fördelar via ökad marknadskraft. (Elster, 

1989; Shrader, 2002) 

 

Kooperativ garanterar och möjliggör inte samma typ av kapitaltillskott som exempelvis aktiebolag, 

kapitaltillförsel är nämligen inte ett lika stort hinder för företag med associationsformen 

aktiebolag.(Elster, 1989; Shrader, 2002)  

 

Vi kan konstatera utifrån den ovannämnda forskningen att de båda associationsformerna utgår 

ifrån två olika grundsynpunkter ifråga om hur man ser på omvärlden i form av samhället och hur 

verksamheterna ska fungera på en marknad. Vi kan även konstatera att det finns forskning som 

pekar på att en av dessa associationsformer har en större chans än den andra att lyckas med sina 

M&A.  

 

Med utgångspunkt från den ovannämnda forskningen angående att de båda associationsformerna 

utgår ifrån två olika grundsynpunkter hur man ser på omvärlden och processförfarandet ämnar 
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studien att undersöka ifall associationsformen har betydelse i realiserandet av synergier, det vill 

säga förverkligandet av de möjliga synergimöjligheter. Som vi tidigare har benämnt saknas det i 

etablerad forskning en jämförande forskning mellan kooperativ och aktiebolag. 

 

Detta för att undersöka ifall associationsformens förutsättningar utgör en påverkande faktor vid 

M&A-process av förmågan att realisera de möjliga synergier som möjliggörs vid ett M&A. 

 

Denna studie har för avsikt att föra samman aktiebolag och kooperativ inom samma 

forskningsinriktning. Genom att göra detta överbryggas den kunskapslucka och separation av 

forskningen gällande realisering av synergier och M&A som finns, både mellan olika 

associationsformer och olika forskningsinriktningar på ämnesområdet. Den icke 

överensstämmande forskningen inom forskningsområdet angående exempelvis synergiers existens 

och gestaltning innebär att denna studie skapar ännu ett bidrag. 

 

Studiens huvudfokus är att sammanföra de två associationsformerna i en komparationsanalys och 

bidra med ett resultat som belyser hur studiens analysgrupper förhåller sig till tidigare nämnda 

faktorer i M&A processen. Resultatet ska sedan visa om det finns skillnader i den grad som de 

undersökta associationsformerna lyckas realisera synergier vid ett M&A. Svaret på studiens sista 

forskningsfråga är direkt relaterad till det som framkommer gällande studiens första 

forskningsfråga. Utifrån detta skapas ett bidrag till M&A forskningen. Ett resultat som bidrar med 

ytterligare utgångspunkter för forskningen att ta fasta på när det gäller förståelsen av hur M&A 

ska genomföras och vilka parametrar som spelar in när företag ska lyckas med att realisera 

synergier. 

 

För att åstadkomma ett resultat som genererar de svar som behövs, med utgångspunkt från 

resonemanget i denna problembakgrund avser denna undersökning att genomföra en komparativ 

fallstudie. Med det menas att flera olika fall jämförs mot varandra i en komparativ analys. 
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Jämförelsen sker utifrån ett antal förvalda faktorer som är framträdande som betydande faktorer i 

etablerad forskning och som är möjliga att undersöka mellan de valda fallföretagen. De faktorer 

som studien kommer fokusera på är direkt relaterade till de processområden som tagits upp tidigare 

i denna diskussion. Dessa faktorer består av integrationen, organisationskulturen, strategin, 

planeringen och marknadsrelationen.  

 

I den här undersökningen kommer den teoretiska referensramen utgå ifrån studiens 

problemdiskussion och syfte. Den teoretiska referensramen kommer sedan att mynna ut i en 

analysmodell bestående av utvalda faktorer som är kopplade till de processområden som 

presenterats här och som utvecklats i den teoretiska referensramen. De utvalda fallföretagen 

kommer givetvis att bestå av både kooperativ och aktiebolag. Anledningen till att en komparation 

används är på grund av att det möjliggör en analys av flera fallföretag i kombination med ett flertal 

faktorer. Vi tror att detta kommer leda till ett resultat som visar om associationsformen kan ha 

effekt på utfallet av synergirealisering och därmed bidra med relevant kunskap inom ämnet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att genomföra en jämförelse mellan hur aktiebolag och kooperativ 

förhåller sig till påverkansfaktor i M&A processen som enligt etablerad forskning har en direkt 

påverkan och är essentiella för att synergier ska kunna realiseras. Syftet är vidare att genom 

studiens komparationsanalys och resultat undersöka ifall ett företags associationsform har en 

betydande påverkan på ett företags förmåga att realisera synergier vid M&A. 

1.4 Frågeställningar 

1.   Hur varierar graden av hänseende hos studiens valda analysgrupper av kooperativ och 

aktiebolag till studiens påverkansfaktorer som etablerad forskningsteori anser vara 

essentiell i M&A processen? Vad kan skillnaderna bero på? 

2.      Hur påverkar associationsformen realiserandet av synergier?  
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1.5 Studiens bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att bidra med kunskap om associationsformens betydelse vid en M&A 

process. I etablerad teori finns det en kunskapslucka mellan de olika forskningsinriktningarna 

angående M&A och realiserandet av synergier. Genom att analysera faktorer och M&A-

processens moment syftar undersökningen att besvara studiens frågeställning. Därigenom skapas 

även en bättre förståelse för M&A-processen och dess komponenters betydelse för att resultatet av 

M&A ska upplevas av bolaget som framgångsrikt  

Utöver det bidrar studien även med att tillföra kunskap angående associationsformer och dess 

betydelse när det gäller ämnesområdet för M&A och realiserandet av synergier. Genom att 

undersöka fallföretag av olika associationsformer belyses hur företagens skilda egenskaper och 

strukturer kan ha en påverkan på M&A-processen och realiseringen av synergier.  

 

Det praktiska bidraget blir att bidra med en bättre förståelse av M&A-processen och dess 

komponenters betydelse för att resultatet av M&A ska upplevas av bolaget som framgångsrikt. 

Studiens analysmodell framhåller viktiga processrelaterade faktorer som företagen på ett eller 

annat sätt använder sig av eller berör under en M&A process. Studiens komparativa resultat 

kommer förmodligen fånga upp flera intressanta utgångspunkter att ta fasta på för framtida, mer 

djupgående inriktade studier.  

 

Det praktiska bidraget består även av att studiens resultat fungerar som en upplysning för 

företagen. Genom resultat ska det vara möjligt för företagen att se hur de ska hantera och värdera 

de olika faktorer i M&A-processen som denna studie undersöker. Den komparativa modellen 

erbjuder ett resultat där varje faktor tilldelas att graderingsvärde och på det sättet kan företagen se 

vilka faktorer som kräver mest fokus för att uppnå synergirealisering.  

 

Det komparativa resultatet erbjuder även ett svar på ifall faktorer i undersökningen kan klassas 

som nödvändiga eller tillräckliga faktorer beroende på hur samspelet mellan fallföretagen och 

undersökningens faktorer ter sig. Detta innebär att undersökningens resultat kommer kunna ge 

företagen information om hur de ska värdera de olika momenten som faktorerna omfattar i en 

M&A-process, för att uppnå en positiv utdelning av sina M&A:s.  
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Vår studie urskiljer sig genom att den fokuserar på processfaktorer, samt att den för samman 

aktiebolag och kooperativ i samma forskningsstudie. Undersökningen belyser vidare de skillnader 

och likheter som finns mellan kooperativ och aktiebolag, vilket forskningsteorin saknar i dagsläget 

gällande detta ämnesområde.  

 

Studien belyser hur företag av olika associationsformer förhåller sig till de processrelaterade 

faktorerna när det gäller M&A och realiserandet av synergier, samt ifall associationsformerna i sig 

kan vara en faktor som har betydelse i M&A-processen och realiserandet av synergier. Därmed 

bör studien kunna belysa ett nytt inriktningsområde för forskningen och även kunna bidra med 

kompletterande kunskap inom forskningsområdet för M&A och realiserandet av synergier.   

1.6 Disposition av uppsatsen 

Här följer den vidare dispositionen för studien. 

  

Kapitel 2 – Referensram 

I följande kapitel presenteras och behandlas relevant teori för studiens utgångspunkt. 

  

Kapitel 3 – Metod 

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapliga förhållningssätt, tillvägagångssätt samt 

motiveringar för dessa. Kapitlet avslutas med en redogörelse och diskussion kring studiens 

angreppsätt. 

  

Kapitel 4- Bolagsbeskrivning 

Här presenteras fakta om de sex utvalda fallföretagen som ingår i studiens undersökning. 

  

Kapitel 5 Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska data 

 

Kapitel 6 - Analys 

I följande avsnitt analyserar den empiriska datan utifrån det komparativa resultatet och teori. 

 

Kapitel 7 – Diskussion och slutsats 
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I följande kapitel diskuteras studiens analys kopplad till den teori som presenterats i avsnittet över 

och därefter avslutas uppsatsen en kortfattade slutsats av studiens resultat och bidrag. Till sist ges 

även förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

2 Referensram 

I detta kapitel presenteras den teori och tidigare forskning som anses relevant och lämplig för 

studiens syfte. Kapitlets olika avsnitt tar upp faktorer som forskningsteori anser vara viktiga vid 

genomförandet av M&A. 

2.1 Motiv till att genomföra M&A 

Sevenius (2011) menar att motiven till förvärv kan variera. Det finns alltid olika infallsvinklar och 

konsekvenser att ta hänsyn till. Varje M&A-fall erbjuder unika förutsättningar och angreppsätt. 

Varje M&A kan betonas utifrån olika fördelar och strategiska mål för företagen. Ett förvärv kan 

ha såväl nationalekonomiska som företagsekonomiska motiv. När det gäller företagsekonomiska 

perspektiv kan strukturella faktorer uppstå vid exempelvis lokalisering av produktion och 

försäljning nära företagets leverantörer och kunder. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv utfaller 

dock de strategiska fördelarna som ett främsta motiv när ett företag väljer att genomföra ett M&A 

enligt Sevenius (2011).  

De nationalekonomiska fördelarna som ett M&A kan leda till innefattar skattefördelar, 

arbetsrättslagstiftning eller andra förutsättningar relaterade till det mer arbetsrättsliga området, det 

vill säga det administrativa som krävs för att driva ett företag på ett korrekt sätt utifrån lagar och 

regler i samhället. 

Förutom de två mer övergripande motiven till M&A presenterar Sevenius även ytterligare tre 

kategorier av motiv till M&A som företag i stort utgår ifrån. Dessa tre kategorier har en större 

inriktning på företagens organisatoriska nivå. De tre kategorierna som presenteras här är 

rörelsemotiv, värdemotiv och ledningsmotiv. 

När företag är inriktade på att genomföra M&A är det rörelsemotivet som är det vanligast drivande 

skälet. Rörelsemotivet utgår ifrån det som gynnar företagets befintliga rörelse eller strategi på lång 
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eller kort sikt. Rörelsemotivet kan sedan delas in i de fyra underkategorier; tillväxt, ökade resurser, 

synergier och omstrukturering. Faktorer som dessa underkategorier innefattar är företagens 

produktionsanläggningar, distributionskanaler, arbetskraft, specialistkompetens, råvaror, 

affärskoncept, immateriella rättigheter eller annat.  

Värdemotiv beskriver Sevenius (2011) som motiv som utgår ifrån att skapa värde för bolagets 

aktieägare. Då aktieägarna ser företag som en portfölj med separata affärsidéer eller riskbilder är 

fokus på optimera avkastningen. Detta sker genom riskspridning eller lönsamma investering på 

lovande marknader eller investering i tillgångar. Den tredje kategorin av M&A motiv är 

ledningsmotiven som utgår ifrån att ledningens arbetssätt och inflytande kan förbättras genom ett 

M&A. Sevenius (2011) menar att dessa tre olika kategorier av motiv brukar överlappa varandra. 

Porter (1985) erbjuder även ha ett synsätt när det gäller företagens motiv till M&A. Porter förklarar 

företagens motiv till M&A utifrån sin förädlingskedja. Förädlingskedjan illustrerar att motiven till 

M&A styrs av företagets efterfrågan av att bland annat förbättra sin marknadskunskap eller 

kompetens. Motiven till M&A kan även styras av en önskan att skapa en större eller förbättrad 

organisation som kan möta förändrad efterfrågan eller komplexitet bättre.  

Till skillnad från Sevenius (2011) bryter Porter (1985) inte ner sina motiv i flertal kategorier utan 

han pratar mer allmänt och utifrån det Porter säger är det svårt att begripa vilken inverkan synergier 

har på dessa motiv. Därmed erbjuder Sevenius (2011) en i sammanhanget utförlig forskning som 

presenterar flertalet beståndsdelar och som utgör bra grund att ta fasta på.   

Även om de olika motiven till M&A överlappar varandra är det rörelsemotivet som är det mest 

intressanta när det gäller den här studiens inriktning. Rörelsemotivets alla underkategorier 

innefattar det som är det centrala utifrån problemställningen. Sevenius (2011) klassificering av 

motiven säger oss att det är viktigt att man ser synergier som ett verktyg för att gynna företagets 

rörelse, men det är samtidigt inte det enda och det är viktigt att se helheten i en M&A-process för 

att förstå hur synergierna möjliggörs och får effekt.  
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2.2 Potentiella synergier som kan uppstå vid M&A 

När väl ett företag bestämmer sig för att genomföra ett M&A kan det antingen anta en strategisk 

eller en finansiell karaktär. Företagets mål med ett M&A visar sig beroende på vilken form av 

karaktär det antar.  

 

Strategiska M&A är M&A som är riktat mot företagets strategi. Denna karaktär har för avsikt att 

företagets M&A ska erbjuda en förbättring av företaget verksamhet utifrån företagets strategiska 

inriktning och mål på marknaden. Det är viktigt för företagen att när deras M&A är av strategisk 

karaktär att M&A-processen som följer måste bli integrerad i företagets strategi och verksamhet, 

för att den ska kunna ge den önskade effekten. (HU et al, 2004) 

Då strategiska M&A har för avsikt att hjälpa ett företag att växa på marknaden får finansiella M&A 

ses som en rak motsats. Avsikten med finansiella M&A är endast att de ska generera en god 

avkastning på investerat kapital. Det görs bland annat genom att ett företag köper att annat företag 

med en lågt värderad verksamhet och sedan säljer den lite senare till ett högre pris. På så sätt tjänar 

det förvärvande företaget ett så kallat premiumvärde på affären. (HU et al, 2004) 

 

HU et al (2004) påpekar utifrån dessa två karaktärer att det är inom den strategiska karaktären av 

M&A som synergier är eftertraktade, då de skapar en långvarig konkurrensfördel. Detta 

konstaterande passar bra ihop med det som sagt i motivavsnittet ovan. synergier har en viktigt roll 

i processer som ska leda till ett ökat marknadsvärde för företagen och en mindre viktig roll ifall 

det bara är direkt finansiella resultat som avses att uppnås.  

 

Här nedan är det nu dags att presentera en beskrivning av de tre olika kategorierna synergier kan 

klassificeras inom. Det är kategorier som går att knyta an till de olika motiven och karaktärerna 

som hittills diskuterats. 

 

Det finns ledningssynergier, rörelsesynergier och finansiella synergier. Ledningssynergier innebär 

att värde skapas genom en mer effektivt ledningen som en följd av kunskapsöverföring. (Weston, 

1998)  
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Rörelsesynergier utgår ifrån economies of scale och economies of scope. Economies of 

scale(skalfördelar) innebär att styckkostnader sänks för en produkt genom att produktionsvolymen 

per enhet ökas. Ifall volymökningen leder till att ledig resurskapacitet utnyttjas kan kostnaderna 

per enhet sänkas. Economies of scope (breddfördelar) utgår ifrån att styckkostnader sänks tack 

vare att resurser används gemensamt för tillverkning av olika produkter. Precis som med 

skalfördelar utnyttjas ledig kapacitet vilket leder till att styckkostnaderna minskas.  (Weston, 1998) 

 

Ökad förhandlingsstyrka gentemot leverantörer eller inlärningseffekter som uppstår då personalen 

efter ett tag blir mer effektiva i sin produktivitet är andra exempel på rörelsesynergier företag kan 

dra nytta av. Effekten av båda dessa faktorer bidrar positivt till företagets produktion, likt 

econimies of scale och economies of scope. (Schriber, 2009) 

 

Weber & Dholakia (2000) syn på rörelsesynergier är att M&A kan leda till ett flertal direkta och 

indirekta möjligheter för att förbättra försäljning och marknadsföring gentemot kunder. 

Exempelvis kan M&A möjliggöra för företaget att flytta sin produktion närmare kunden, integrera 

den fysiska distributionen och lagring samt utbilda sin personal mot specialiserade kundsegment. 

Alla dessa strategier förbättrar ett företags lyhördhet till kundernas krav och därmed får företagen 

en möjlighet att förbättrar företagens erbjudna service. M&A kan även resultera i att företag kan 

erbjuda konkurrenskraftiga priser och det sammanslagna bolaget ses som mer stabilare på 

marknaden. 

 

  Finansiella synergier uppstår vid M&A då det möjliggör för företag att ta större lån, då en större 

organisation anses vara mer stabil. (Weston, 1998) De finansiella synergierna innefattar även att 

företag har möjlighet till skattefördelar (Nielsen & Melicher, 1973). 

 

Förutom det som presenterats här ovan kan rörelsesynergier även innefatta det som kallas 

intäktshöjandesynergier. Intäktshöjandesynergier innefattar cross selling, där företagen säljer 

varandras produkter och når fler kunder vilket leder till en ökad försäljningsvolym. Bundling, där 

två produkter sammanförs och säljs till ett högre pris eftersom de tillsammans ger ett ökat 

kundvärde än om de säljs var för sig. Sedan kategoriseras även kunskapsöverföring, där nya 

förmågor skapas tack vare den kunskapsöverföring som sker mellan företagen som 
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intäktshöjandesynergier.  Till sist finns även ökad förhandlingsstyrka mot kunder, det vill säga 

bättre förmåga att genomdriva villkor gentemot kunden, som ett exempel på den bred som infinns 

när det gäller de intäktshöjandesynergierna. Schriber (2009) beskriver det bra när han säger att de 

intäktshöjandesynergierna går ut på att kombinera olika typer av resurser och processer för att 

utveckla nya förmågor. 

 

2.3 Effektivitetsfördelar som synergier skapar 

Själva meningen med synergier är att det ska skapas effektivitetsfördelar för företaget som uppnår 

dem i sin verksamhet. Röller et al (2006) menar att det finns ett antal anledningar till varför M&A 

anses som högst relevanta idag. Den ökade globalisering och avreglering av industrier är en stor 

anledning enligt Röller et al (2006) i detta sammanhang. Detta är något som även Nilsson (1986) 

hävdar. Sedan globaliseringens genomslag och exempelvis bildandet av europeiska unionen(EU) 

ställs det högre krav på företagen att inte bara fokusera på sin egen nationella marknad, utan det 

krävs även att fokus riktas internationellt för att lyckas skapa tillväxt. Det går även att se det ur 

perspektivet att den ökade globaliseringen lett till att företag som agerar på en nationell marknad 

numera även tvingas konkurrera med utländska företag på sin hemmamarknad. 

 

Globaliseringen och avregleringar på marknaden gör att marknadsstrukturen ständigt är i 

förändring, vilket ställer nya krav på hur företagen ska agera. Det gäller med andra ord för 

företagen att anpassa sig efter marknadens förhållanden, menar både Röller et al (2006) och 

Nilsson (1986) 

 

Vi har ovan, med hjälp av Sevenius (2011), Hu et al (2006), Porter (1985), Schriber (2009) med 

flera talat om motiv till M&A och de potentiella typer av synergier som kan uppstå vid M&A. 

Nästa steg är därmed att presentera de effektivitetsfördelar som ett företag kan uppnå i sin 

verksamhet genom att realisera synergier.  

 

Röller et al (2006) presenterar i sin forskning dessa effektivitetsfördelar på ett tydligt och 

strukturerat sätt. effektivitetsfördelarna är indelade i fem olika kategorier, Dessa förklarar vilka 

effektivitetsfördelar som kan uppnås med hjälp av synergier inom fem olika verksamhetsområden 
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för ett företag.  De fem kategorierna är: 1) rationalisering av produktionen, 2) economies of scale, 

3) teknologiska framsteg, 4) ökad marknadskraft, 5) minskning av slack. 

 

2.3.1 Rationalisering av produktionen 

Rationalisering av produktion hänvisar till kostnadsbesparingar som kan uppstå när produktion 

flyttas till en bättre lämpad anläggning. Det kan finnas ett flertal anledningar till att företag vill 

flytta deras produktion och kan bero på att marginalkostnaderna för produktion kan vara variera. 

En av anledningarna kan vara att ett av de samgående företagen har ett högre fysiskt kapital, 

exempelvis en produktionsanläggning. Alternativt kan ett företag ha konkurrensfördelar tack vare 

intern expertis eller patent. Slutligen kan även kapacitetsbegränsningar vara avgörande faktor ifall 

det lönar sig att producera vid en annan anläggning. Efter ett framgångsrikt M&A kan 

marginalkostnaderna bli lägre och produktionen effektivare. Rationalisering innebär även att det 

förvärvande företaget kan välja att stänga ner en anläggning helt om de har en marginalkostnad 

som är mycket högre än företag de förvärvar. Genom att stänga ner en anläggning elimineras även 

de fasta driftkostnaderna för en icke effektiv produktionsanläggning. (Röller et al, 2006) 

2.3.2. Economies of scale och Economies of scope 

Economies of scale uppstår då styckkostnaden är lägre vid en ökad produktion. Economies of scale 

vid M&A kan delas in på lång och kort sikt. På lång sikt kan economies of scale uppstå då de 

tidigare separata företagen koordinerar sina verksamheter. Specialisering av produktionen 

omstrukturering som kan leda till långsiktig economies of scale. Då det krävs färre arbetare för att 

hålla igång en större maskin jämfört med flertal mindre maskiner, leder det till en minskning av 

styckkostnaderna. Långsiktiga economies of scale kan även ge fördelar vid kombinering av 

forskning och utveckling och marknadsföringsaktiviteter. På kort sikt kan economies of scale 

uppstå då M&A leder till att eliminera dubblering av uppgifter inom verksamheten, exempelvis 

administrativa uppgifter och support rutiner. Istället för att driva två separata ekonomiavdelningar 

krävs det endast en. Då de administrativa kostnaderna är lägre och fördelas på produktionen 

resulterat det i en jämförelsevis lägre styckkostnad. (HU et al, 2006)   

 

Economies of scope uppstår då företaget producerar flertal produkter som är relaterade till 

varandra. Ett bra exempel på det är ull och fårkött som har den gemensamma resursen får, och 
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därmed kan produktionen av dessa produkter kombineras inom samma anläggning. (Röller et al, 

2006) 

2.3.3 Teknologiska framsteg 

Teknologiska framsteg kan ske inom process- och produktionsutveckling. Processutveckling utgår 

ifrån att utveckla det befintliga medan produktionsutveckling innebär att utveckla något helt nytt 

(Tirole, 1988). 

 

Genom M&A kan dessa två typer av teknologiska framsteg ske genom spridning av kunskap som 

leder till en ökad effektivitet Exempelvis kan den ledning som anses vara den bättre, lära upp den 

sämre ledningen eller ersätta den ineffektiva ledningen. Oftast är denna typ av lärande enkelriktad. 

Den överlägsna ledningen har inte mycket att lära. Kunskapsspridning kan däremot ske i båda 

riktningarna Det vill säga att båda företagen kan gynnas av M&A och förbättra deras teknologiska 

och administrativa förmågor. Denna tvåvägs spridning av kunskap är möjlig då företagen besitter 

kompletterande kunskaper eller tillgångar. De olika företagens interna kompetenser kan 

komplettera varandra. Research and development företag som har en överlägsen produkt kan 

gynnas av M&A med företag som besitter kunskap inom marknadsföring  eller ledning. Ett M&A 

med en konkurrent kan garantera en snabb kunskapsspridning av nya eller förbättrade produkter. 

Genom specialisering kan företag flytta produktionen till en plats där de är mer effektiva. Learning 

by doing kallas ofta för dynamisk economies of scale, då erfarenheten av produktionen i längden 

leder till lägre styckkostnader. M&A tillåter företagen att lära sig från varandra och därmed leder 

kunskapsspridningen till ett dynamisk economies of scale. (Röller et al, 2006) 

2.3.4 Ökad marknadskraft 

Denna kategori utgår ifrån de imperfekta marknadsfaktorerna. Genom M&A ökar företaget sin 

förhandlingsstyrka. De större kvantiteter som gemensamt inhandlas kan leda till lägre 

inköpskostnader tack vare kvantitetsrabatter. Ett M&A kan leda till att de fasta kostnaderna av ett 

inköp sprids på fler enheter, vilket leder till lägre styckkostnader. Den ökade marknadskraften 

märks även på företagens marknadsföringskostnader, då företagen kan dela marknadsbudget. Ett 

större företag är stabilare och kan därmed få bättre lånevillkor av finansiella institut. (Röller et al, 

2006) 
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2.3.5 Minskning av slack 

När ett företag växer i storlek kan interna kommunikationsfel uppstå. När ledningen misslyckas 

med att maximera vinsten kan det leda till intern ineffektivitet Slack är ett marknadsfokuserande 

begrepp som uppstår då ledning och ägare har olika viljor och mål. M&A kan ha en positiv 

påverkan på slacket tack vare att horisontella samgåenden minskar konkurrensen på marknaden 

vilket leder till en ökad effektivitet för företaget. Genom att företaget använder sig av 

kostnadsjämförelser innan och efter ett M&A kan det leda till en minskning av slack. (Röller et al, 

2006) 

 

2.4 Integrationsprocessen vid M&A 

Hitt et al (2009) redogör för hur företag kan undkomma fallgropar vid M&A, bygga synergier och 

skapa värde. Fallgroparna består av att det förvärvande företaget överskattar sin förmåga, de 

betalar ett för högt pris för det företag de vill förvärva på grund av att de inte värderar det rätt. De 

tror sig även veta hur de ska realisera synergier och öka värdet genom förvärvet. När det 

optimistiska synsättet visar sig vara fel blir det svårt att generera avkastning på det höga 

förvärvspris företaget betalt.  

 

Hitt et al (2009) säger även att företag ska avyttra förvärv i rätt tid ifall de visar sig vara ett 

misslyckande oavsett vad avyttringen kostar, då det är onödigt att släpa på onödiga kostnader över 

lång tid. Vidare säger Hitt et al (2009) att företag måste ta lära av sina tidigare förvärv oberoende 

av om de varit lyckade eller misslyckande. Lärdomarna kan ha att göra med vilka målföretag som 

passar bra att inrikta sig på samt hur de på bästa sätt ska genomföra integrationsprocessen av sina 

förvärv. 

 

Synergier skapas till största del genom dynamiska kompetenser enligt Hitt et al (2009). Dynamiska 

kompetenser är faktorer som kompletterar varandra. Ett värde uppstår först då det förvärvande 

bolaget lär sig att känna igen och integrerar dessa kompetenser. Klarar det förvärvande företag av 

det, uppstår det även förutsättningar för att utveckla fler kompetenser och i vissa fall helt nya 

framväxande kompetenser som tillför ett ökat värde.(Hitt et al, 2009)  
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 Hitt et als (2009) resonemang får även stöd av andra forskare, där bland annat Grant (2011) skriver 

att ett lovande sätt för att växa, är att investera i ett företag med anknytning till företagets nuvarande 

verksamhet. Enligt Grant (2011) uppstår konkurrensfördelar genom att utnyttja interna 

kärnkompetenser som företagen besitter och gemensamt förverkliga de möjligheter till synergier 

som kan uppstå. 

 

Ett centralt steg i integrationsprocessen är därmed att lyckas identifiera det som Hitt et al (2009) 

och Grant (2011) kallar för dynamiska kompetenser och interna kärnkompetenser. När väl det har 

gjort kan integrationen av ett M&A göras på bästa tänkbara sätt.  

 

I ett lite vidare perspektiv knyter även Schriber (2009) an till kärnkompetenser. Det är när han 

resonerar kring vilka typer av M&A som har störst möjlighet att bidrar till realiserande av 

synergier.. Han säger att M&A kan bedömas utifrån graden av likhet. Hög likhet innebär att 

företagen sinsemellan har i högre grad liknande kompetenser, interna resurser, marknadssegment, 

produktionsteknologier och distributionssystem. Utifrån det synsättet har forskare konstaterat att 

horisontella samgåenden, vilket menas med M&A som sker på en relaterad marknad eller bransch 

där samma kundsegment gäller, är den typen av M&A som uppvisar högst grad av likhet därför 

att företagen befinner sig inom samma marknad och säljer liknande produkter. När ett företag 

uppvisar en hög grad av likhet sinsemellan skapar det möjligheter till en ökad fördjupning av 

kärnkompetenser och därmed lyfts horisontella samgåenden fram som den typen av M&A som 

bör bidra till mest värdeskapande och synergieffekter jämfört med M&A då företagens likhet är 

låg. 

 

En hög grad av likhet gör det alltså lättare för företagen enligt Schriber (2009) att hitta och 

identifiera de dynamiska kompetenserna och kärnkompetenserna som Hitt et al (2009) och Grant 

(2011) talar om. Ifall M&A företagen uppvisar en hög grad av likhet kan därmed 

integrationsprocessen möjligtvis vara enklare att hitta rätt i, något som i sådana fall stärker 

forskarnas tre separata resonemang angående detta område. 
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2.4.1 Fokus mot snabb integrationsprocess 

Gadiesh et al (2003) menar att en snabb integrationsprocess av ett M&A har större chans att 

bedömas som framgångsrikt. Gadiesh et al (2003) grundar detta på att en snabbintegrationsprocess 

i deras ögon gör att mycket frågetecken som om möjligt kan uppstå i en sådan här stor process går 

att undvika ifall processen har ett högt tempo. De menar att detta har en koppling till hur väl 

strukturerade och standardiserade företagen är innan M&A påbörjas. Går det inte att genomföra 

ett M&A snabbt är det troligt att det finns brister inom ett annat ansvarsområde än just detta.  

 

 Huyghebaert et al (2013) klargör väldigt tydligt att de är av en annan uppfattning.  Huyghebaert 

et al menar att det inte finns någon forskning som bevisar att ett sådant antagande som Gadiesh et 

al (2003) gör skulle anses korrekt.  

 

Huyghebaert et al (2013) inriktar sig därmed mest på att förklara vad de kommit fram till händer 

den närmsta tiden efter att ett M&A genomförts. De menar att operationella synergier har en 

betydande effekt på M&A. Huyghebaert et al (2013) forskning visar att företag som har genomfört 

M&A har i genomsnitt en 4.92 procent högre försäljningstillväxt tre år efter att förvärvet 

genomförts, dock är effekten negativ under det året förvärvet sker. Forsknings resultatet beror på 

att integrationsarbetet av verksamheterna ökar kostnaderna och drar ner produktiviteten menar 

Huyghebaert et al (2013). Med detta sagt är det enligt Huyghebaert et al (2013) oftast på det viset 

att det verksamheten får en negativ effekt av M&A genomförandet under de första åren och att det 

är först 3-4 år senare som man ser de positiva effekterna. Därmed är det enligt Huyghebaert et al 

(2013) svårt att helt säkert hävda att de positiva effekterna är baserade på en snabb 

integrationsprocess.  

 

Det går dock att vända på detta. En snabbare integrationsprocess kortar ner tiden där 

produktiviteten går ner och den negativa effekten på tillväxten under det första året går därmed att 

hålla ner gentemot om integrationsprocess drar ut på tiden. Sedan medger även Huyghebaert et al 

(2013) att de kan se att kostnadsbaserade synergier realiseras redan under det första året, vilket 

antas bero på att europeiska företag är bra på att snabbt genomföra integrationen av ett förvärv. 



 

31 

2.4.2 Organisationskulturens inverkan 

Organisationskultur anser Tetenbaum (1999)  är den viktigaste faktorn i integrationsprocessen. 

Undersökningar visar att M&A misslyckas på grund av att ledningen i det förvärvande företaget 

bortser från de svårigheter som finns med att sammanföra två olika typer av organisationskulturer. 

Det innebär att integrationsprocessen blir skev i utförandet enligt Tetenbaum (1999). Askim et al 

(2008) och Vaara (2003) presenterar även forskning som menar att bristen på kulturell försiktighet, 

kulturella krockar inom kommunikation, integrering av företagskulturer och värderingar kan leda 

till misslyckande när företag genomför gränsöverskridande M&A. 

 

För att lyckas med en integration föreslår Tetenbaum (1999) att företagsledaren involverar team 

ledaren och HR ansvarig tidigt i M&A processen. Detta för att de ska kunna vara involverade i det 

Tetenbaum (1999) kallar go/no go beslut, vilket är ett uttryck för om det taktiskt är bra att fortsätta 

med processen eller bäst att likvidera den helt. Sedan är det viktigt att system och procedurer 

används på de sätt som företaget har planerat, det vill säga att integrationens fokus bör vara riktad 

mot det mål företaget vill uppnå med sitt M&A. 

 

 Vid en integration är det viktigt att organisationskulturen genomsyrar hela den nya organisationen. 

Att se till att integrationen går snabbt anser Tetenbaum (1999) är viktigt precis som Gadiesh et al 

(2003).  Det är viktigt för att företaget inte ska tappa för mycket i produktivitet, då detta även kan 

påverka hur de anställda inom organisationen ställer sig till de förändringar som sker.  

 

Även Karnani (2010) bidrar med samma syn på organisationskulturens påverkan som Tetenbaum 

(1999). Karnani (2010) säger att företag måstet upparbeta en struktur som bidrar till att många 

olika delar i organisationen arbetar tillsammans. Enligt Karnani (2010) är detta kärnan för att 

företagen ska lyckas samordna sina verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att det är möjligt att 

uppnå synergieffekter. Att olika delar inom en organisation samarbetar är dock en sällsynt 

företeelse inom stora företag menar Karnani (2010) till sist. Problemet är att diversifierings- och 

synergistrategier planläggs av organisationers högsta chefer, medan synergimöjligheter 

förverkligas av mitten-nivå cheferna. Decentraliserade företag har lättare att förverkliga 

synergimöjligheter än centraliserade, då inte hela organisationen implementeras av M&A 
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processen .Denna forskning påpekar i sig vilken stor betydelse och inverkan detta område av 

integrationsprocessen kan få på det slutgiltiga resultatet vid ett M&A. 

 

Tetenbaum (1999) hänvisar till att studier visar att företag förlorar mellan 25-50 procent av sin 

produktivitet när de genomgår en större förändring. Slutligen anser Tetenbaum (1999) att företaget 

ska se till att skapa en standardiserad mall för hur M&A integration ska gå till. Företag som bygger 

sin tillväxtstrategi på M&A uppvisar en erfarenhet gällande detta och har utvecklat procedurer för 

att strömlinjeforma integrationsprocessen. De vet vilka funktioner som måste finnas med och hur 

det ska användas samt att de är bra på att delegera vilka personer som är ansvariga för de olika 

delarna som en integrationsprocess består av, fortsätter Tetenbaum (1999) att förklara. 

2.5 Studiens associationsformer 

2.5.1 Kooperativ 

Kooperativ är företag som ägs, drivs av och existerar för deras medlemmar förmån. 

Huruvida kooperativets medlemmar är kunder, anställda eller delägare spelar ingen roll, de har 

lika mycket att säga i vad företaget gör och har rätten till en andel av vinsten. Majoriteten av 

världens kooperativ drivs inte i vinstsyfte utan ofta är det ett sätt för individer att agera tillsammans 

för att bygga en bättre verksamhet gemensamt.(Ica.coop, 2014) 

 

I Sverige finns cirka 40 000 kooperativa företag. De flesta svenska kooperativ drivs som 

ekonomiska föreningar, en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som 

satsas i föreningen. Enligt svensk lag krävs det att det ska finnas minst tre medlemmar i föreningen. 

Vidare definieras syftet med ekonomiska föreningar i lagen om ekonomiska föreningar där det slås 

fast att ”en ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar 1) som konsumenter eller andra 

förbrukare, 2) som leverantörer, 3) med egen arbetsinsats, 4) genom att begagna föreningens 

tjänster, eller 5) på annat liknande sätt.” (Notisum, 2014) 
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 2.5.2 Aktiebolag 

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, det vill säga aktieägarna, inte har ett personligt ansvar 

för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats. Denna kapitalinsats skiljer 

sig mellan varandra beroende på om aktiebolaget är publikt eller privat. Det publika aktiebolaget 

är noterat på en offentlig börslista.(Bolagsverket, 2014) 

 

Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk 

person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget ska företrädas 

av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman. 

Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman. (Pwc, 

2014) 
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2.6 Studien analysmodell 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1. Egen bearbetning 

 

2.6.1 Lathund till analysmodellen. 

Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera studiens frågeställning och syfte med 

utgångspunkt ur analysmodell i figur 1. Analysmodellen består av påverkansfaktorer som i 

etablerad teori betraktas som väsentliga att ta hänsyn till under ett M&A. Samtliga faktorer har en 

direkt påverkan på företagets förmåga att realisera långsiktiga synergier och en framgångsrik 

M&A-process.  

 

Bedömningen av varje påverkansfaktor utgår ifrån graden av hänsyn som företagen har i åtanke 

inför varje enskild påverkansfaktor (e.g. organisationskultur). Tillsammans skapar dessa olika 

hänsynsgrader till vardera enskilda påverkansfaktorn ett mönster av grad av hänsyn till 
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påverkansfaktorerna. Mönstret jämförs med det slutgiltiga utfallet av M&A och analys görs varför 

ett M&A upplevs som misslyckat eller lyckat. 

 

Analysmodellen är utformad med olika beståndsdelar som binds ihop med antigen heldragna eller 

streckade linjer. De fyllda linjerna motsvarar en direkt påverkan. Streckade linjer motsvarar en 

påverkan som är en konsekvens av vad de heldragna linjerna skapar.  

 

2.6.2 Analysmodellens fokus 

Studiens referensram presenterar etablerad teori som syftar att förklara övergripande om M&A, 

fenomenet synergier och effekter som kan uppstå vid effektiv samordning som knyter an till den 

problematik lyfts fram i studiens problembakgrund. I referensramen presenteras de strömningar 

och forskningsslutsatser som finns angående detta problemområde. Ur den presenterade texten har 

vi sedan identifierat de fem centrala påverkansfaktorerna som vår analysmodell sedan grundar sig 

på. De fem olika faktorerna är områden inom M&A som forskningen genomgående lyft fram är 

problematisk att hantera eller undersöka oavsett utfallet, kopplat till synergier.  

 

Analysmodellens primära fokus är M&A-processen. Vår utgångspunkt för studien är att undersöka 

ifall associationsformen har en påverkan på M&A-processens utfall. Det vill säga ifall fusionen 

eller förvärvet har upplevts av fallföretaget som att den har uppnått förväntningar, medfört fördelar 

samt dokumentera skillnader mellan studiens företag.  

 

Studien ämnar även att undersöka ifall associationsformen har betydelse för företagens förmåga 

att realisera synergier och genomföra M&A som bedöms som lyckade utifrån respondenternas 

erfarenhet och föreställning av framgång.  

 

Studiens analysmodell avser att identifiera och analysera skillnader eller likheter hos fallföretagen 

genom att klassificera fallföretagens hänsynsgrad till olika påverkansfaktorer som är framträdande 

som viktiga utifrån studiens litteraturstudie.  

 

Den komparativa analysmetoden utgår ifrån att varje individuell påverkansfaktor analyseras. När 

alla påverkansfaktorer fått sin individuella gradering används analysmetoden till att sammanföra 
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utfallet av graderingarna till en kombination av graderingarna för varje individuellt fallföretag. 

Analysmetodens utfall sammanfattas sedan med hjälp av en matris, konfigurationsmatris. 

 

Vi har utifrån vår litteraturstudie konstaterat att studiens valda påverkansfaktorer i den 

komparativa analysmodellen har en framträdande och direkt påverkan på M&A-processens utfall. 

Genom att kombinera graderingarna av påverkansfaktorerna som vår litteraturstudie indikerar är 

essentiella för en lycka M&A-process ämnar vi att undersöka associationsformens betydelse i en 

M&A process.  

 

Den komparativa analysens resultat utifrån studiens valda påverkansfaktorer och kombinationen 

av graderingarna för varje fallföretag, ämnar att bidra med ett slutgiltigt resultat som uppvisar ett 

förmodat samband som ännu inte undersökt i etablerad tidigare forskning.  

 

Genom att sedan konstatera vilka av fallföretagen som innehar liknande kombination ämnar 

studiens resultat att bidra till ett svar på ifall företagens associationsform har en avgörande 

betydelse för realiserandet av synergier vid en M&A-process.  

 

I undersökningen ingår sex fallföretag som kommer klassificeras i den komparativa analysen med 

en gradering utifrån fallföretagens hänsyn till studiens valda påverkansfaktorer. Studien har även 

en objektiv part som med decennium av erfarenhet som konsult syftar till att vara en 

diskussionspart angående studiens aktuella material. Därmed syftar inte den objektiva parten att 

vara ännu ett fallföretag, utan syftar att via sin erfarenhet bekräfta eller avfärda våra teorier. 

 

Den komparativa analysens största svårighet innan undersökningen är genomförd är att avgöra hur 

många olika unika kombinationer som kommer bildas när komparationen genomförs. Varje 

kombination som bildas kommer ha sin individuella sammansättning av graderingar. 

 

Utifrån vår litteraturstudie är det framträdande att M&A-processen är komplex. Som vi tidigare 

har diskuterat är forskningen inom området eniga om att ett allomfattande rätt svar inte finns för 

en framgångsrik M&A-process, däremot kan mönster finnas för att identifiera nödvändiga faktorer 

att ta hänsyn till, oftast enbart utifrån en eller två hänsynsfaktorer. 
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Utifrån ovannämnda är det möjligt att den komparativa analysens resultat kan leda till att det 

uppvisas att det finnas flertal olika kombinationer som resulterar i samma resultat när det gäller 

betydelsen och påverkan på förmågan att realisera synergier.  

 

Ifall vår komparativa analys finner skilda angreppssätt på M&A som kan bedömas som likvärdiga 

kommer vår komparation leda till ett resultat där vi kan fastslå om att det finns faktorer som kan 

anses som nödvändiga eller tillräckliga för att nå realiserande av synergier.  

 

Utifrån respondenternas hänsyn till påverkansfaktorerna kan vi konstatera vilka företag som 

uppvisar identiska eller likvärdiga typer av kombinationer samt vad denna kombination resulterar 

i för resultat utifrån fallföretangens förväntningar på fusionen eller förvärvet.  

 

Studien ämnar då att undersöka fallföretagen ifall deras associationsform har en påverkan på 

utfallet utifrån deras förväntningar och erfarenhet.  

 

 

De olika scenarion som resultaten av analysmetoden kan ge upphov till kan indelas enligt följande. 

Resultatet av komparationen kan leda till att våra fallföretag delas upp i två olika grupper av 

kombinationer med olika utfall där de är separerade från varandra beroende på vilken 

associationsform de har.  

 

I ett sådant scenario går det därmed att fastslå att associationsformen har en betydande påverkan 

eller ingen alls, beroende på vilka fallföretag som hamnar i vilken grupp med det positiva eller det 

negativa utfallet.  

 

Ett annat möjligt scenario är att det bildas en eller flera kombinationer med ett eller flera utfall, 

där fallföretagen med olika associationsform är mixade. Finns det då ingen majoritet som tydligt 

väger över åt det ena eller andra hållet, blir det omöjligt att basera ett entydigt svar utifrån 

komparationens resultat. Studiens resultat blir i ett sådant fall att det inte går att svara på utifrån 

analysens resultat ifall associationsformer har en betydande effekt på realiserandet av synergier.  
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2.6.3 Analysmodellens process 

Som ovan beskrivet utgår studiens urval utav respondenter av större bolag med kooperativ- samt 

aktiebolagskaraktär. Studien ämnar att undersöka i vilken grad som respondenter förhåller sig till 

påverkansfaktorer som vår litteraturstudie påvisar är av stor betydelse och har en direkt påverkan 

på utfallet av ett M&A. Studiens valda påverkansfaktorer som analyseras utifrån den hänsyn 

företagen har till faktorer är: 

● Organisationskulturen, 

● Strategiska kopplingen mellan det förvärvande och förvärvade bolagen, 

● Standardiserad M&A-process, 

● Likhet i branschtillhörighet, marknadsandel etc. och 

● Graden av centraliserad styrning i det förvärvade bolaget. 

 

 

I vår bedömning av graden av hänsyn till påverkansfaktorerna utgår vi ifrån tre faktorer 

● respondenternas föreställning av M&As framgång och hänsyn till påverkansfaktorerna i 

sin M&A-process,  

● artiklar och undersökningar inom ämnet som analyserar utfallet av respondentens M&A, 

● och finansiell information i form av årsredovisningar, årsbokslut och likartade finansiella 

rapporter.  

 

Dessa ovannämnda informationsurval är för att bedöma att graderingen av respondentens hänsyn 

till påverkansfaktorer görs för att minimera bias i form av färgade avsikter e.g. då respondenten 

vill förmedla och förstärka bilden av bolagets kompetens i M&A-processens faktorer.  

 

Graderingarna av analysmodellens påverkansfaktorer skapar en kombination av graderingar för 

respondenterna.  Den komparativa analysen ämnar att besvara frågorna ifall det finns det mönster 

bland de bolag som har likartade eller identiska mönster?  Har bolagets associationsform en 

betydelse i dels hänsynen till påverkansfaktorerna och M&A-processens utfall? 

 

Utifrån bedömningen om samordning eller synergieffekter har uppstått (e.g. kostnadsbesparing 

eller intäktshöjning) kan studiens resultat indikera vilken kombination av hänsynsfaktorer som är 

framträdande i de bolag som bedöms som framgångsrika i sin M&A-process.   
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3 Metod 
I det här kapitlet presenteras studiens valda metod och ansats för att uppnå studiens syfte. I de olika 

avsnittet redogörs relevant metodteori och därefter följer en motivering av den teorins betydelse 

samt hur de vetenskapliga kriterierna uppfylls i denna studie. 

3.1 Analysmetod 

Syftet med denna studie är som presenterats i inledningen att undersöka ifall det finns ett samband 

(e.g. likheter, skillnader) mellan två olika associationsformer i M&A processen samt hänsyn till 

studiens valda analysfaktorer. Studien syftar även att undersöka ifall skillnader finns i realiserandet 

av synergier utifrån associationsformen.  

 

I studiens teoretiska referensram presenterar vi en analysmodell där vi har identifierat vad vi anser 

är fem stycken centrala och inflytelserikande faktorer som har en påverkande effekt på hur väl ett 

företag har förmågan att lyckas realisera synergier ur sina M&A. Vid identifiering av centrala 

faktorer har vi utgått ifrån en litteraturforskning av ämnet.  

 

För att besvara studiens syfte och problemställning anser vi att en kvalitativ forskningsmetod är 

att föredra. Enligt Bryman & Bell (2013) lämpar sig en kvalitativ metod bättre då studiens 

insamling av empirisk data fokuserar i högre grad på ord än på kvantifiering av datamaterialet.   

 

För att den empiriska datainsamlingen ska ge oss tillräcklig bra information utifrån de påverkande 

faktorerna i studiens analysmodell för att besvara studiens syfte anser vi att det är en fokusering 

på ord som krävs. Då M&A ämnet är komplext och ofta påverkas av flertalet faktorer är en 

kvalitativ forskningsmetod att föredra (Sevenius, 2009).  

 

Genom att vi även avser att ställa dessa påverkande faktorer i relation till vilken associationsform 

studiens utvalda forskningsobjekt har, kommer vi även in på att beröra olika kontexter. I det här 

fallet består de olika kontexterna av de olika förutsättningarna som företagen står inför beroende 

på vilken associationsform de innehar.  

 

Fejes och Thornberg (2009) menar likasom Bryman & Bell (2013)  att kvalitativa metoder passar 

bäst då studien syftar till att undersöka kontexter där de studerade objekten befinner sig inom. För 

att studien sedan ska mynna ut i, och finna förklaringar har vi därför grundat vår analysmetod i 
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den redan etablerade teorin som finns inom studiens valda ämnesområde något som Cresswell 

(2009) lyfter fram som viktigt att betänka när en analysmetod av detta slag tar form. Vi ska sedan 

även förklara hur studiens analysmetod operationaliseras med utgångspunkt i den kvalitativa 

ansats som valts.    

  

För att analysera samband mellan associationsformerna graden av synergirealisering, och även för 

att kunna belysa och svara på om det finns skillnader och likheter i hänsynsfaktorer i M&A-

processsen syftar studien att analysera den insamlade empiriska informationen med hjälp av en 

analytisk metod kallad komparation.  

 

En komparation innebär att man gör en jämförelse, det vill säga att skillnader och likheter bland 

de undersökta analyseras (Denk, 2012). I denna studie innebär komparationen att jämförelser görs 

mellan de två skilda kategorier. De skilda grupperna består av associationsformerna kooperation 

och aktiebolag.  

 

Komparationens grund utgår ifrån att planlägga utifrån etablerad teori vilka faktorer som har en 

inverkan på M&A processen. Exempelvis kan eventuella kausala relationer undersökas såsom ifall 

verksamhetens rörelsekostnader har en kausalitet med verksamhetens rörelseresultat.(Landman, 

2003; Keman, 1993c) 

  

Fördelar med komparativa studier är att de möjliggör att jämföra fall från olika kontexter samt att 

de lämpar sig bäst då studien avser att behandla fler än två fall och/eller faktorer (Denk, 2012). 

Metoden strävar efter att förklara processen snarare än att ge en komplett bild av verkligheten 

(Keman, 1993c; Stepan, 2001). Därmed anser vi att denna form av analysmetod uppfyller de krav 

som vi anser ställas utifrån vår analysmodell samt studiens forskningsfrågor och syfte. 

  

För att genomföra analysen i denna komparativa studie kommer analysmodellens faktorer och det 

empiriska underlaget att sammanföras i en komparationsmatris i resultatavsnittet. Ett praktiskt 

exempel på hur en komparationsmatris ser ut visas i figur nr 2.  
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I en komparationsmatris ska det ingång tre olika komponenter (Denk, 2012). Fallföretagen och 

analysmodellens faktorer är två av dessa komponenter. Den tredje komponenten som sedan tillförs 

är ett faktorvärde. Faktorvärdet är avgörande för att fallen ska vara möjliga att analysera utifrån 

faktorerna. För att avgöra skillnader och likheter fallen emellan kommer faktorerna i denna studie 

att tilldelas värdena hög eller låg. Varje fallföretag bedöms utifrån att de antingen uppvisar en hög 

grad eller en låg grad gällande de olika påverkansfaktorerna i studiens analysmodell. 

  

  A B C D 

Faktor1 Ja   Nej   

Faktor2   Stor   Liten 

  

Figur 2. Komparationsmatris (Denk, 2012) 

  

För att kunna illustrerar resultatet av komparationsmatrisen pedagogiskt, följer sedan en 

sammanställning av komparationsmatrisens resultat i en konfigurationsmatris. Utfallen av 

faktorerna för varje fall kommer sedan att uttryckas binärt i form av bokstäver. Inom komparativ 

analys är det vanlig att använda stor bokstav för att uttrycka förekomst av egenskap och liten 

bokstav för avsaknad av egenskap. Konfigurationerna presenteras på det sätt som illustreras i Figur 

nr 3. Först en stor eller liten bokstav för den beroende faktorn och därefter följer stor eller liten 

bokstav för varje påverkansfaktor.  

 

Sist tillskrivs hur många av studiens fall som representeras av de identifierade konfigurationerna. 

Målet med studien är som presenterats i syftet att identifiera vilken associationsform som är bäst 

lämpad för att realisera synergier, Denk (2012) förklarar att detta sätt innebär att identifiera 

faktorer som nödvändiga utifrån studiens förvalda utgångspunkt och frågeställning.   
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Utfall Förutsättningar       

Variabel Faktor1 Faktor1 Faktor3 Antal fall 

X N S Y 1 

X n S Y 3 

X N S y ... 

X N S y ... 

  

figur 3. Konfigurationsmatris (Denk, 2012) 

  

I denna studie används stor bokstav för att uttrycka när företagen har tilldelats en hög grad i 

hänseende till någon av faktorerna och liten bokstav används motsvarande för en låg hänsynsgrad. 

De bokstäverna som har används är L/l för faktor 1; likhet, S/s för faktor 2; standardiserat förarbete 

och PMI-process, H/h för faktor 3;hänsyn till organisationskultur, K/k för faktor 4; strategisk 

koppling och D/d för faktor 5 decentraliserad styrning. Sedan används R/r för att illustrera hög 

eller låg grad av den beroendefaktorn i studien, det vill säga, realiserande av synergier. 

 

Genom att analysera konfigurationerna kan man sedan konstatera ifall det finns nödvändiga 

och/eller tillräckliga förutsättningar för faktorerna. En faktor är en nödvändig förutsättning om den 

återfinns i alla konfigurationer som resulterar i samma utfall (exempelvis en hög grad av 

synergirealisering). Därmed kan den faktorn ensam förklara ett visst utfall.  

 

En faktor kan även vara nödvändig men inte tillräcklig, det blir fallet när en faktor återfinns i alla 

konfigurationer som dock samtidigt innehåller andra faktorer som inte kan klassas som nödvändiga 

förutsättningar. (Denk, 2012) 

  

 3.2 Klassificering av hög/låg grad i komparationsmatrisen 

Denna studie använder sig som nämnts tidigare av en kvalitativ ansats när det gäller insamlandet 

av den empiriska informationen. Men för att empirin ska kunna mynna ut i en gradering av högt 

och lågt i komparationsmatrisen behöver det vara tydligt vilka utgångspunkter studien har följt i 

klassificeringarna. 

  

Janoski och Hicks (1994) menar i sin forskning att det inom samhällsvetenskapen finns intern och 

extern analys. Båda typerna anses vara viktiga inom den komparativa forskningen. Intern analys 
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avser den kunskap som behövs för att förstå fallföretagen och dess process som granskas medan 

extern analys utgår ifrån att undersöka grunderna eller skillnaderna mellan fallföretagen. 

Klassificeringen grundar sig utifrån det som Janoski och Hicks (1994) menar med den interna 

analysen, alltså den primära datainsamlingsmetoden som använts till undersökningen. Medan den 

externa analysen är det som sker när klassificeringen är gjord och de värde sedan förs i metodens 

två matriser som presenterats ovan i avsnitt 3.1 

  

Anledningen till klassifikation av fallföretagen är på grund av att den komparativa analysen inte 

går att genomföra ifall fallföretagen inte är uppdelade. Därför måste operationaliseringen vid 

komparativa undersökningar ske utifrån att man graderar den informationen som samlas in (Denk, 

2012). Valet av att vår klassificering sker utifrån hög och låg grad grundar sig på vad som nämnts 

ovan i 3.1 angående att komparativa klassificeringar sker genom att uttrycka antingen förekomst 

av egenskap eller avsaknad av egenskap. Hög grad står därmed för den sidan av klassificeringen 

som symboliserar en positiv sida precis som, förekomst av egenskap hade gjort. Låg grad 

symboliserar den negativa sidan där avsaknad egenskap också hade hamnat.   

 

Utifrån den kvalitativa empiri insamlingen handlar det om att kunna klassificera fallföretagens helt 

unika svar genom att operationalisera dessa utifrån ett bedömningsramverk som är gemensamt för 

alla fallföretag. 

  

Med andra ord måste svaren till våra öppna frågor kunna kodas och kategoriseras. 

Kategoriseringen har skett efter de 6 påverkansfaktorerna och där inom graderna hög och låg. Svar 

som har bedömts ha samma innebörd även om de varit unika vid intervjutillfällena har 

kategoriserats utefter samma gradering, enligt forskningslitteraturen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi har även varit tvungna att ta hänsyn till det som Montgomery och Crittenden (1977) anser är 

viktiga krav vid en klassificering. Det är för forskarna viktigt att klassificeringen sker går från det 

allmän till mer specifikt och hänsyn ska ta till den specifika situationens struktur. Montgomery 

och Crittenden (1977) påpekar även att forskare måste vara uppmärksamma och anpassa sig efter 

den svarandes kunnande om de begrepp som är anslutna till studiens valda problemområde. 
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Vi som forskare är fullt medvetna om problematiken som omgärdar detta. Det är nämligen svårt 

att förutse ifall svaren visar på svart eller vitt. Troligen påvisar svaren en nyans av grå och därmed 

är det viktigt att vi vet hur vi ska hantera dessa gråa nyanser och för att det samtidigt ska bli lätt 

för de som är intresserade av studien att följa med i den bedömningen.  

 

Härmed en utförlig och klargörande motivering hur vi har tänkt kring vår klassificering och vår 

bedömning.  

  

3.2.1 Faktor 1: Grad av likhet. 

Den första faktorn som komparationen utgår ifrån är graden av likhet mellan bolagets verksamhet 

eller branschen och det förvärvade bolagets verksamhet och bransch. Ifall företagets svar har varit 

att deras M&A uteslutandet eller till största del utförts mot andra företag inom samma bransch 

eller med samma typ av verksamhet, har klassificeringen blivit en hög grad. Har fallföretag istället 

svarat att deras M&A inte enbart utförts mot liknande företag utan att deras M&A rörts sig över 

skilda verksamhetsområden, har klassificeringen blivit låg. 

  

Anledningen till att denna faktor är viktig att identifiera är för att Schriber (2009) menar att graden 

av likhet mellan företagen när det gäller M&A är avgörande för hur förutsättningarna ser ut när 

det gäller att åstadkomma realiserande av synergier. Detta på grund av att företag som är lika 

varandra mycket lättare kan åstadkomma en fördjupning av kärnkompetenser då många av 

verksamheternas funktioner ser likadana ut och därmed krävs det ingen stor omställning vid en 

integration. 

  

Då vi vill undersöka skillnader och likheter från företag med olika associationsformer är det viktiga 

för oss att se ifall deras val angående denna faktor skiljer sig åt. 

  

 

3.2.2 Faktor 2: Grad av standardiserat förarbete och PMI-process. 

Bedömningen ifall fallföretagens arbete med förarbete och PMI-process varit standardiserat har 

utgått ifall fallföretagen svarat ifall de exempelvis använts sig av ett förberett skelett eller handbok 

där alla steg i dessa processer är fastslagna och utförs på ett liknande sätt vid alla M&A. Om svaret 

berört ett sådant förfarande har klassificeringen blivit hög grad.  Har svaret istället varit att de 
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behandlat varje enskilt M&A olika och att processen till största del sätt olika ut vid varje M&A 

har klassificeringen blivit låg grad. 

  

Vår utgångspunkt för denna faktor grundar sig i bland annat Tetenbaums(1999) forskning. 

Tetenbaum(1999) hävdar att företag som utformar en standardiserad mall för hur deras M&A ska 

gå till, har en större chans att lyckas med sitt utförande. Även Gadiesh et als (2003) syn, på att 

snabbheten i processen förenklar realiseringen av synergier, ligger till grund för hur denna faktor 

bedöms. 

  

Epstein(2004) som menar att anledningen till att många misslyckas med att realisera synergier i 

sina M&A är på grund av att de har för låg kunskap om den förberedande processen inför ett M&A. 

Om studiens respondenter menar att de har klara riktlinjer för hur de ska utföra sina M&A vid 

varje enskilt fall kommer bedömningen i komparationsanalysen vara att de har en hög grad av 

hänsyn till PMI-processen. Vår bedömning är att en hög kunskap om hur företaget ska utföra sin 

M&A-process, möjliggör till att det blir enklare för dem att standardisera denna process. Vårt 

antagande är att vi kommer se en skillnad i hur företagen har valt att utöva sina M&A.  

 

3.2.3 Faktor 3: Grad av hänsyn till organisationskultur. 

Klassificeringen i analysen har bedömts utifrån vad fallföretagen svarat angående betydelsen av 

organisationskulturen när det gäller val av M&A-objekt. Har fallföretagen svarat att det har en hög 

betydelse och att organisationskulturen alltid spelar in i deras val har klassificeringen blivit hög 

grad. Har svaren från fallföretagen istället varit av sådant slag att organisationskulturen aldrig har 

betydelse eller i väldigt få fall för deras M&A har klassificeringen blivit låg grad. 

  

Utifrån studiens litteraturforskning är organisationskulturen framträdande som en viktig 

framgångsfaktor i M&A-processen. En välkänd forskare inom detta forskningsområde är 

Tetenbaum(1999). Tetenbaum(1999) menar att det kan uppstå en skevhet i integrationsprocessen 

ifall företagen inte tar hänsyn till olika företags individuella organisationskulturer. Genom att 

undersöka denna faktor kan vi testa ifall Tentenbaums forskning har en påverkan utifrån studiens 

analysgrupper. 
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Organisationskultur-faktorn känns även ytterst relevant att få en gradering på utifrån att de två 

associationsformerna aktiebolag och kooperativ, har skilda utgångspunkter när de gäller deras 

grundsyn på hur ett företag är uppbyggt och fungerar.  

  

3.2.4 Faktor 4: Grad av strategisk koppling. 

Denna faktor grundar sig i ifall företag använder M&A som ett strategiskt verktyg för att skapa 

tillväxt. Studiens respondenter har klassificerats med en hög grad ifall de svarat att alla deras M&A 

varit en del av en tillväxtstrategi eller ifall det till största delen varit så. Har svaren istället indikerat 

att studiens respondenters M&A inte har gjort utifrån en sådan koppling utan att det möjligen har 

varit någon annan faktor som huvudsakligen påverkat val av M&A har klassificeringen istället 

blivit låg grad. 

  

Ett företag som använder sig av M&A som ett strategiskt verktyg för att skapa tillväxt får en större 

kunskap och erfarenhet av hur de ska göra för att maximera utfallet av synergirealisering. Denna 

faktor har även kopplingar till Schriber(2009) och Karnani(2010) som både diskuterar hur M&A 

som tillväxtstrategi ska gå till för att på bästa sätt kunna skapa förutsättningar för att lyckas 

realisera synergier. 

  

Bara för att ett företag använder sig av M&A är det inte säkert att detta är en övergripande strategi 

för företag i sig. Vi antar att vi kommer kunna dra ett samband mellan hur fallföretagen graderas 

här till hur utfallet av graderingen blir gällande andra faktorer som undersöks. 

  

3.2.5 Faktor 5: Grad av decentraliserad styrning. 

Beslutsfattandet gällande hela M&A-processen kan antingen styras från högsta ledningen eller så 

kan ledningen ge mandat till exempelvis projektledningar längre ner i organisationen att fatta 

beslut. En central faktor gällande detta har även varit ifall det handlar om en projektledare att denna 

ledare även har fått varit med genom hela processen och har funnits från det att högst ledningen 

fattat beslut om att genomföra ett M&A. Har företagen svarat att besluten rörande M&A-processen 

sker långt ner i organisationen och att en person utanför den högsta ledningen funnits med från 

scratch i processen har klassificeringen blivit hög grad. Ifall det istället har varit fråga om att den 
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högsta ledningen krävts att vara involverad i de flesta beslut genom att exempelvis alla beslut 

måste godkännas av den högsta ledningen innan de utförs har klassificeringen blivit låg grad. 

  

Karnani(2010) är av uppfattningen att decentraliserade organisationer har lättare för att lyckas 

realisera synergier. Hela organisationen måste arbeta tillsammans, Vilket Karnani(2010) anser inte 

är fallet alla gånger i stora företag. När företaget blir för centraliserat fattas beslut gällande M&A 

som sedan blir svåra att föra ner genom organisationen på ett bra sätt för att det ska bli optimalt 

när synergierna ska realiseras. Karnani(2010) påpekar att det är cheferna på mitten-nivån av 

företaget som ser till att synergier realiseras. Vår bedömning av hur decentraliserad organisationen 

är kommer även stödja sig på Tetenbaum (1999), då vi är intresserad av att för reda på hur stor del 

företagens mitten-nivå chefer är delaktiga i den högsta ledningens beslut gällande M&A. Vår 

definition av en decentraliserad organisation innefattar även att personer på lägre nivåer i företaget 

har mandat att fatta viktiga beslut utan att högsta ledningen involveras vid varje tillfälle.  

 

3.2.6 Faktor 6. Realiserande av synergier. 

Denna faktor har klassificerats bland annat utifrån vad respondenterna själva har anser om M&As 

framgång. Likasom ovan valda analysvariabler har vi även tagit hänsyn till finansiella rapporter,  

analytiska artiklar samt analytiska studier och rapporter som behandlar fallföretag. Om 

respondenterna anser att de har varit framgångsrika i att realisera synergier har de graderats med 

hög grad. Har de varit tveksamma eller inte upplevt att synergier har realiserats i märkbart hög 

grad har de graderats med låg grad.  

 

Angående studiens sekundärdata har bedömningen utgått ifrån utvalda nyckeltal, företagens 

årsredovisningar för att undvika bias. Utifrån vår litteraturstudie menar kritiska forskare (Margrett, 

2008) att i analys av denna faktor kan respondenter ha en övertro på sig själva eller ämna en ge en 

förstärkt bild av bolagets framgång. 

  

Just en övertro på det man gör lyfter Hitt et al (2010) som en av fallgroparna till varför M&A ofta 

kan misslyckas. Det gäller alltså att vara kritiskt i vår bedömning av denna beroende faktor. Hur 

utfallet av graderingen blir här är dock avgörande i hur utfallet blir angående de andra 5 faktorerna. 
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Den här faktorn fungerar i denna studie som en kontrollerande faktor över hur företagen uppfattar 

M&As övergripande framgång. 

  

3.3 Kritik och reflektion angående analysmetoden 

Denna analysmodell i vissa hänseende bättre tillämpbar att använda när en studie är av kvantitativ 

karaktär. Med en kvantitativ ansats blir det lättare att operationalisera och klassificera 

bedömningen utav faktorerna.  

 

När vi nu använder denna typ av metod för att analyser vårt kvalitativa data medför det att 

bedömningen av faktorerna i hög och låg har en tendens att framstå som väldigt godtycklig. 

Samtidigt förklara Denk (2012) att en kvantitativ komparation sällan utförs med fler än två fall 

och att ifall fler fall ska användas i en studie är det mer lämpligt att använda sig av en kvalitativ 

karaktär.   

 

Med fler fall i komparationen är det möjligt att presentera resultatet av komparationsmatrisen i en 

konfigurationsanalys och på det sättet erbjuda en möjlighet att studera samband, likheter och 

skillnader mellan fallföretagen. Vilket är syftet med denna studie och det är på grund av det vi valt 

denna analysmetod. För att komma runt en känsla av godtycklighet har det därför krävts av oss att 

vi utförligt motiverat hur vi valt att ranka fallen i hög och låg grad. En utförlig motivering tar bort 

den största risken för att fallen ska behandlas olika när resultatet sammanställs i 

komparationsmatrisen. Men i och med att en studie av kvalitativ karaktär har ett stort fokus på ord 

är det inte ofrånkomligt att det är möjligt att vi som forskare gör subjektiva tolkningar av 

respondenternas svar, som i säg sedan påverkar hur vi klassificerar och rankar det som 

respondenterna säger. 

  

Christensen et al(2010) upplyser om att i genomförandet av en studie av kvalitativ karaktär bidrar 

de olika delarna i studien av att skapa en större helhet av studieobjektet än vad som upplevs vara 

möjligt vid en kvantitativ studie och det är ytterligare ett argument för oss när vi valde att utforma 

vår studie utifrån kvalitativa aspekter 
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Metodvalet i form av en komparativ fallstudie för denna uppsats medför alltså en viss påverkan på 

studiens objektivitet. Den komparativa analysmetoden påverkar studiens möjliga djup. En 

komparation går aldrig på djupet utan denna analysmetod används på detta sätt för att undersöka 

samband och skapa en överblick. Därmed är ett av studiens valda syften att fungera som 

utgångspunkt för djupare studier där man använder sig av en annan typ av ansats för att studera 

problemet djupare. Denna studie kan därmed fungera som en språngbräda och grund för fortsatt 

forskning, vilket Bryman & Bell (2013) även rekommenderar att dessa typer av studier används 

till. 

  

Förutom att vi forskare kan föra in subjektiva inslag såsom urval, respondenter i studien kan även 

respondenterna själva bidra med en subjektivitet till undersökningen. Denna subjektivitet 

framkommer främst igenom att respondenten svar på intervjufrågorna färgas av deras subjektiva 

värderingar. Hennink, Hutter & Bailey (2011) menar att detta är ett av problemen som inte går att 

undkomma vid kvalitativa studier. Den utgångspunkten grundar sig i den kvalitativa studiens 

tillvägagångsätt, som syftar till att få fram det unika ur människor. Alltså är subjektivitet något 

som inte går att undvika helt och hållet i denna typ av tillvägagångsätt. 

  

Det går nämligen inte att undkomma att respondenten eventuellt svarar på ett visst sätt genom 

intervjun för att upprätthålla ett bra sken över det företag denna individ representerar. Det har 

därför varit viktigt för oss att intervjuerna skett på en nivå där denna påverkan minimerats, det vill 

säga att frågorna har varit ställda på ett mjukt och öppet sätt som inte fått respondenten att inta en 

försvarsställning eller känt att denna måste dölja något.  

 

Trots detta är det en omöjlighet att veta ifall subjektiva inslag letat sig in i svaren ändå och därför 

bör detta tas i beaktande. För en mer omfattande studie hade det varit till hjälp ifall fler parametrar 

hade kunnat tas i beaktande. Exempelvis intervjuer med ett flertal individer på olika nivåer inom 

företag som varit i kontakt med M&A processen.  

 

Vi har genom användandet av en objektiv part, en konsult med mångårig erfarenhet inom M&A 

med flertal olika klienter. Denna expertis använder vi som en diskussionspart av vår 
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komparationsanalys och för att förneka eller bekräfta våra teorier utifrån den insamlade empirin 

och analysen. 

 

Att vara på plats för att observera hade även det kunnat tillföra en dimension för att undgå 

subjektiva inslag. Alla dessa inslag bidrar till att möjliggöra för att subjektivitet förs in i 

undersökningsprocessen som i slutändan kan påverkar studiens slutsats. Intervjueffekt är alltid 

något som forskare måste ta hänsyn till. Däremot är den inverkan mindre vid semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och därmed var det möjligt att förtydliga frågor och 

korrigera missuppfattningar under de pågående intervjutillfällena. Det som däremot inte går att 

värja sig emot är ifall den intervjuade respondenten anpassat sina svar i intervjun. En sådan 

anpassning kan vara att respondenten förenklar sina svar, då denne kanske inte tror att intervjuaren 

är bekant med vissa begrepp. Vilket kan leda till att värdefull information går förlorad. För att 

minska denna påverkan har respondenterna uppmanats att behandla intervjuaren som en person 

med liknande kompetensnivå. Vi tror därmed att ordval och språkbruk i intervjun speglar det sätt 

som företagen talar om dessa frågor internt. 

 

Vår objektiva part i denna studie har inte fullständig information om vad våra övriga respondenter 

har svarat samt förutsättningar. Grunden för den objektiva parten är att diskutera med gällande 

komparationsanalysens utfall utifrån bolagets omvärld och förutsättningar. 

  

3.4 Objektiv part  

För att stärka studiens validitet, valde vi att genomföra en intervju med en objektiv part. Den 

objektiva partens uppgift är inte att vara en deltagare i det som undersöks utan enbart fungerar som 

en expert. Genom att använda sig av en objektiv part skapas en motpol mot studiens fallföretag, 

vars syfte är att bidra till att stärka tillförlitligheten i det empiriska material som framkommer. Den 

objektiva parten ämnar även att kritisk diskutera respondenternas uttalanden, vilket inte var möjligt 

under intervjutillfällena. 
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Jonsen & Jehn (2009) menar att triangulering är ett användbart verktyg för att stärka en studies 

validitet. Expertis som validitetstärkande är därmed en bra lösning då det som studeras är av ett 

komplext problem där det finns risk att validiteten annars brister.   

 

Den objektiva parten ingår inte i vår studies datamaterial utan respondentens expertis angående 

M&A används för att vi ska få ett bredare och mer objektivt empiriskt datamaterial. Vi lät vår 

objektiva respondent ta del av utfallet av studiens komparativa analys samt att vi sammanfattande 

berättade om det empiriska datamaterialet vi samlat in utifrån påverkansfaktorerna i 

komparationsanalysen. Vi försökte vara utförliga med bakgrunden av vår bedömning och 

klassificering av hög eller låg hänsyn till påverkansfaktorerna utifrån varje fallföretag. 

 

Vi diskuterade med respondenten om utfallet av komparationsanalysen korresponderar med deras 

vanföreställning. Intervjun skedde genom ett icke standardiserat frågeformulär som var grunden 

till vår diskussion där vi öppnade upp för respondentens egna svar och åsikter.  

 

3.5 Urval av fallföretag 

Studiens urval av respondenter grundar sig i ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) menar att 

företag och respondenter bör väljas med bakgrund av den specifika kompetens, erfarenhet och 

information som företagen och respondenterna har.  

 

För att komma fram till vilka företag som vi ansåg passade in på det vår studie vill undersöka 

började vi först med att kartlägga vad det finns för företag i Sverige som är innehar någon av 

associationsformerna aktiebolag eller kooperativ. Valet av att enbart inrikta oss på svenska företag 

gjordes för att först och främst begränsa oss själva då vi ansåg att det ska finnas tillräcklig många 

företag inom Sveriges gränser som uppfyller våra krav för att vara aktuella som fallföretag i denna 

studie. Utifrån studiens begränsade tidsomfattning avgränsar sig studien till att inrikta oss mot 

svenska företag, även om liknande förutsättningar hos respondenter rimligen även kan finns 

utomlands. Därmed gjorde författarna det aktiva valet att inte resa utomlands för att göra face-to-

face intervjuer. 
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Vi började därmed att lista företag i Sverige utifrån vilken associationsform de hade med hjälp av 

diverse bolagsregister (bolagsverket, allabolag, ratsit). När vi sedan hade tagit fram potentiella 

kandidater utifrån associationsform började vi med nästa steg i urvalsprocessen. Utöver att 

företagen behöver inneha en associationsform som överensstämmer med det studien vill undersöka 

behöver företaget även ha erfarenhet av att genomföra M&A. Därför började vi utifrån vår lista på 

företag att undersöka vilka företag som hade den erfarenheten. Det gjordes genom att studera 

bolags hemsidor, finansiella rapporter och pressuttalanden för att avgöra om de hade kompetens 

för att besvara studiens frågeställning och syfte. 

  

 När vi identifierade att ett företag hade erfarenhet av M&A verksamhet författade vi ett mail till 

företaget där vi presenterade oss själva och vår studie samt frågade ifall det aktuella företaget 

kunde tänka sig att ställa upp på ingå i vår studie. Att företaget i sig har erfarenhet av M&A innebar 

dock inte automatisk att de hade förmågan att ge oss den empiriska information som vi behövde 

för att genomföra vår analysmetod och besvara våra forskningsfrågor och syfte. Därmed blev 

mailet vi skickade ut till företagen ett sista kontrollsteg för oss att säkerställa ifall företagen skulle 

vara aktuella för undersökningen. I mailet klargjorde vi vad det var för typ av information vi var 

ute efter att få åtkomst till, typen av information vi var ute efter baseras alltså utifrån de påverkande 

faktorer som presenterades i analysmodellen. 

  

Collier (1993) menar att urvalet i en komparativ studie bör utgå ifrån likartade bolag som delar 

fler egenskaper med varandra än olikheter men som har en eller två variabler som skiljer sig från 

respektive i urvalsgruppen. Detta är för att möjliggöra jämförelser. Collier (1993) menar att 

jämföra apelsiner och äpplen skapar mer problem än möjligheter. Med andra ord måste de utvalda 

fallföretagen dela tillräckligt med bakgrundsegenskaper, vilket i sin tur kan betraktas som 

"konstanter" i analysen.(Berg-Schlosser & De Meur, 2009) Denna studies differentierade variabel 

som vi kommer att analysera eller undersöka är fallföretagens bolagsform. Detta för att undersöka 

bolagsformens inverkan och kausalitet mellan bolagsform och framgångsrik M&A process. 

  

 Eftersom att vi grundade vårt urval på ett bekvämlighetsurval tillämpade vi “först till kvarn 

principen” efter att vi sänt ut mail till alla aktuella företag. Vi gjorde bedömningen att vi ville ha 

ett lika stort antal aktiebolag och kooperativa bolag i vår undersökning. Ur tidsmässiga och 
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omfattningsmässiga omständigheter för studien bedömde vi att minst tre stycken företag från varje 

associationsform behövdes för att komparationen skulle lyckas uppvisa en variation som det var 

möjligt att dra slutsatser av.   

 

Bortfallet ur denna urvalsprocess blev därmed de företag som svarade att de bedömde att de inte 

hade förmågan att ge oss den informationen de behövde samt de företag som svarade för sent och 

som därmed skapade en ojämn vikt mellan associationsformerna. Anledningen till att vi under 

urvalsprocessen gång inte utökade antalet företag var att vi enbart fick tag i tre stycken kooperativ 

som kunde tänka sig att ställa upp i vår undersökning samt hade den krävda kunskapen och 

erfarenhet. Därmed valde vi även enligt ovan att utgå ifrån tre stycken aktiebolag. 

 

För att komparationens utfall skulle uppvisa en så stark variation och representativitet som möjligt 

hade en större population av fallföretag varit att föredra. Konsekvenserna av att stanna vid 

minimikravet för att kunna identifiera ett resultat är att det inte blir en så pass stor spridning mellan 

företagen som hade varit att föredra. Med en större population hade studiens konfigurationsanalys, 

där vi sätter ihop klassificering av de påverkande faktorerna i en kombination blivit mer nyanserad. 

I och med att populationen nu endast består av sex stycken företag begränsas denna spridning och 

företagens olika kombinationer blir väldigt lika och varje kombination innehas därmed också 

endast av ett fåtal fall. Studiens övergripande representativitet hade blivit mer tillfredställande ifall 

populationen möjliggjort för en större spridning och mängd när det gäller varje kombination av de 

påverkande faktorerna. 

  

 Det finns ytterligare en aspekt att nämna när det gäller urvalet till vår komparation. Urvalet som 

sådant har fått ett utfall av företag som kan klassas som storföretag och som lever med M&A 

konstant. Sedan uppvisar även urvalet en spridning mellan olika branscher, vilket i säg kan leda 

till konsekvenser att behandla den empiriska informationen på ett liknande sätt. 

  

Dock lyfts just variation fram som ett viktigt inslag när man genomför en komparativ studie av 

Rihoux & Ragin (2009). Rihoux & Ragin(2009) menar att en komparation med fördel bör 

innehålla fall som både representerar en positiv utkomst och en negativ utkomst. Därmed tror vi 



 

54 

att en spridning mellan flera olika branscher kan skapa just den variationen som Rihoux & 

Ragin(2009) talar om. 

  

 Precis som i fallet med antalet fall i vår population är vi medvetna om att studiens representativitet 

kunde varit ännu större ifall fallen i vårt urval hade kunnat uppvisa en sådan variation som Rihoux 

& Ragin(2009) pekar på genom ett större homogent urval när det gäller bransch. En större 

homogenitet hade lett till att vi hade kunnat se ett samband och därmed kunnat koppla det till 

exempelvis företagens bransch och i och med det kunnat motivera en tydligare generalisering av 

vår studie. 

  

Företagen har därmed valts ut baserat på att de anses kunna tillföra det empiriska data som krävs 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Valen har baserats utifrån företagens 

associationsform samt ifall de har erfarenhet av att genomföra M&A. Detta är som sagt ett krav 

för att företagen ska vara relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fördelarna med ett 

bekvämlighetsurval är att urvalet av företag inte begränsas mer än till de uppställda kriterierna som 

studien lutar sig emot. Nackdelen kan som tidigare diskuterat vara att urvalet blir för subjektivt 

och därmed ha en inverkan på studiens resultat. Vi vill därmed uppmärksamma på att vårt utfall 

av urval även det kan leda till en subjektivitet från oss, det vill säga från författarnas perspektiv. 

Detta tack vare att bekvämlighetsurvalet möjliggör för oss att fritt välja ett fall till vår 

undersökning. Den enda brasklappen för oss är att fallen överensstämmer med våra uppställda 

kriterier och det faktum att vi utgår ifrån samma kriterier gällande alla fallen som deltar i studien. 

  

De företag som blev utvalda till denna studie är Arla, Lantmännen, Folksam, Orkla Foods Sverige, 

Kronans apotek och SSAB. Urvalet består därmed av tre stycken kooperativa företag och tre 

stycken aktiebolag. De kooperativa företagen är Arla, Lantmännen och Folksam. Aktiebolagen 

består därmed av Orkla Foods Sverige, Kronans apotek och SSAB. 

  

Urvalet av intervjudeltagarna kan sägas ha skett utifrån en strategi som Hennink, Hutter & 

Bailey(2011) kallar ”purposive recruitment”. Det innebär att vi som forskare avser att intervjua 

personer som högst sannolikt besitter den informationen som vi eftersöker i vår undersökning 

eftersom de haft erfarenhet eller just nu erfar den kunskapen som studien avser att undersöka. 
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Strategin syftar därmed till att medvetet uppsöka de personer som anses kunna bidra mest till 

studiens problemformulering. 

  

Hos Arla var respondenten Magnus Glennborn, senior business development manager för Arla i 

Sverige. Lantmännens respondent önskade att få vara anonym i denna studie och benämns därmed 

enbart här som sakkunnig, det vill säga en person kan mycket om ett visst ämne. Lars Burman var 

respondenten hos Folksam, idag har Burman titeln Senior advisor men har tidigare bland annat 

varit vice VD för Folksam. Orkla Foods Sveriges respondent heter Jeff Johansson och är 

PMO(program management office) director. Andreas Rosenlund, informationsdirektör var 

respondenten som deltog från Kronans apotek. För SSAB föll valet på Magnus Thorson som jobbar 

på deras M&A & integrations avdelning. 

 

3.6 Urval objektiv part 

I vårat urval av objektiv part sökte vi efter en respondent med flera år av erfarenhet inom tillväxt 

genom M&A, integration av M&A och M&A processer. Vi efterfrågade en intervjumöjlighet hos 

flertal olika bolag som förväntades inneha en sådan kompetens. Det bolag som vi valde att 

genomföra den med var den första som bekräftade att det var möjligt att genomföra en sådan 

intervju med oss. 

 

Urvalet gjordes enligt samma princip som urvalet av fallföretag. Det vill säga ett 

bekvämlighetsurval. Vår kontaktperson Johan Rosenberg, på revisionsbolaget PwC var villig att 

delta på en intervju och agera objektiv part för vår studie. Johan ingår i deras avdelning M&A 

Deals and Advisery som är specialiserade på tillväxtmodeller och verksamhetsrådgivning. 

 

3.7 Studiens datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen för denna studie kommer ske via semistrukturerade intervjuer. 

Denna information definierar Christensen et al (2010) som primärdata, då det är relevant 

information som har samlats in av studiens egna forskare. Valet av att genomföra 

semistrukturerade intervjuer grundar sig på att studien inte avser att enbart komma fram till 

kvantifierbara svar. Studien är istället mer är intresserad av att nå fram till intervjurespondenterna 

uppfattningar och synsätt angående studiens val av ämne. Darmer & Freytag (1995) förklara att en 
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semistrukturerad intervju oftast kan utgå ifrån centrala utgångspunkter med tillhörande följdfrågor. 

Darmer & Freytag (1995) säger även att forskaren inte har ett krav på sig att följa intervjuguiden 

till punkt och pricka. Att använda sig av en löst strukturerad intervjuguide under intervjutillfället 

bidrar till möjligheter för intervjun att röra sig i olika riktningar, samt att det finns möjlighet för 

både intervjuaren och respondenten att upptäcka nya intressanta vinklingar som inte är möjliga vid 

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Därmed kan intervjuns frågor och ordningsföljd 

komma att anpassas utifrån hur de specifika intervjutillfällena artar sig. Målet med studiens 

empiriska insamling är att få utförliga och detaljerade svar på de intervjufrågor som ställs, vilket 

alltså bäst nås genom att intervjusituationerna hålls flexibla. 

 

3.7.1 Utformning av intervjuguide 

Utformandet av intervjuguiden grundar sig på de påverkande faktorerna som vi lyft fram i studiens 

analysmodell. För att en intervjuguide ska uppfylla sitt tänkta syfte är det viktigt att frågorna som 

finns med berör det som studien vill undersöka (Bryman & Bell 2013). I vårt fall handlar det alltså 

om att vi ställer frågor som på ett eller annat sätt är eller går att koppla till de faktorer som benämns 

i analysmodellen. Vi presenterar varje faktor var för sig och tar upp de frågor som är kopplade till 

just den faktorn uppvisar en likhet med det egna bolaget eller antingen ingen likhet alls. 

 

 Huvudfrågorna vi ställde angående detta var: 

  

Väljer ni att tillämpa M&A på likartade företag eller på olikartade? 

 

Eller sker det utifrån båda? Vilken typ använder ni er av till största del? 

  

Vid varje intervjutillfälle med de olika fallföretagen försökte vi även hela tiden att föra 

diskussionerna rörande detta, så att vi fick uttömmande svar som berörde branschen, 

företagsverksamheten, den strategiska inriktningen. Utifrån det anser vi oss kunna göra en 

bedömning av i vilken grad de valt likartade bolag och därmed även kunna stödja vår bedömning 

i den litteratur av Schriber(2009) som vi använt oss av. 

  

Faktor 2 Grad av standardiserat förarbete och PMI-process 
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När det gäller faktorn som handlar om, hur graden av standardiserat förarbete och hur post-merger 

integration (PMI) ser ut, har vi ställt frågor som:  

  

Hur ser er PMI process ut? 

  

Hur arbetar Ni med ert förarbete? 

  

Har ni effektivitetsuppföljning till era M&A? 

  

Därefter har vi även haft nedbrytande frågor som handlar mer om detaljer för exempelvis PMI-

processen för att påkalla någon del som respondenten hoppat över att berätta i sitt svar eller för att 

leda in respondenten på rätt spår gällande vilket typ av svar vi är ute efter, utan att för den delen 

lägga svaren i mun på respondenten i fråga. 

  

Frågor som innefattas av detta är: 

  

Hur de ser på och jobbar med deadlines? 

  

Om de upprättar Workstreams mellan företagens avdelningar? 

  

Dessa frågor anser vi har givit oss tillräckligt mycket information angående denna faktor för att vi 

ska kunna göra en rättvis bedömning angående ifall deras arbete är standardiserat eller inte. 

  

Faktor 3 grad av hänsyn till organisationskultur 

  

De frågor som tillhör den här faktorn i vår intervjuguide är dessa: 

  

Hur mycket väger ni in organisationskulturen när det gäller era beslut runt M&A? 

  

hur viktigt anser ni kulturen är i valet av M&A case? 
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ingår kulturen som en central faktor i er M&A process?   

  

skiljer det sig åt ifall det är en fusion/sammanslagning eller ett förvärv som sker? 

 

Här valde vi att använda oss av fyra frågor som påminner en hel del om varandra men som alla 

bidrog på sitt sätt genom att vi berörde frågan med olika vinklingar när vi använde oss av olika 

formuleringar. Vi misstänkte att svaren här mycket väl kunde bli sparsamt besvarade och kände 

att det var nödvändigt att vi var påstridiga för att få tillräckligt bra svar. Vilket vi även anser att vi 

fått. Med dessa frågor anser vi att vi fått tillräckligt uttömmande svar som möjliggör en bedömning. 

  

Faktor 4 Grad av strategisk koppling 

  

Är M&A en av Er företagsstrategi för att växa på marknaden? 

Tar ni hänsyn till den strategiska kopplingen mellan er och det förvärvade bolaget? 

  

 Det var givetvis viktigt att vi fick ett svar på ifall det var så att M&A är en integrerad del i 

företagets övergripande strategi när det gäller tillväxt, Därför ställde vi den frågan. För att 

säkerställa att vi fick ett tillräckligt givande svar hade vi även med en följdfråga här som gjorde 

att vi mer ingående kunde diskutera hur de inte bara ser på sin egen användning av tillväxtstrategier 

men även hur de bolag som förvärvas har en tydlig strategisk koppling till vad företagen vill uppnå 

med sin övergripande strategi. 

  

Faktor 5 Grad av Decentraliserad styrning 

  

Hur ser ledarskapskulturen ut kopplat till M&A(Centraliserad/decentraliserad integration och 

beslutsprocess)? 

  

Upplever ni att det finns brister med denna typ av metod? 

  

Kan det skilja sig från fall till fall (typ av M&A och målföretag) ? 
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Dessa frågor användes som utgångspunkt för att samla in frågor angående faktor 5. Vi började 

med att fråga hur ledarskapskulturen såg ut i företaget. Diskussionen här fördes alltid vidare till att 

handla om hur involverade mellan-cheferna var i processen och vilka typer av mandat som högsta 

ledningen delade ut till de på lägre nivåer. Vi hade även med en standardfråga som handlade om 

ifall det såg lika ut vid varje tillfälle eller om det skilde sig åt från fall till fall. En sådan fråga får 

anses vara central, då vi var tvungna att kunna göra en bedömning om vad som var majoritetsvalet 

från företaget. 

  

Faktor 6 Realiserande av Synergier 

Den undersökande frågan som vi hade gällande den beroende faktor i vår komparation var denna: 

Har ni uppmärksammat effektivitetsfördelar som en följd av M&A? 

Vi ville med den skapa oss en uppfattning om hur företagen uppfattade sig själva. Bedömning av 

denna faktor har sedan inte bara utgått utifrån deras egen uppfattning som tidigare nämnts i 3.2.6. 

  

Till sist är det även viktigt att påpeka här att vår intervjuguide är av det semi-strukturerade slaget 

och frågorna i sig har inte alltid ställts till respondenten på det sättet som de är utformade i själva 

intervjuguiden. De har anpassats utefter hur diskussionerna mellan oss intervjuare och 

respondenten har utvecklat sig. Men frågornas innehåll och avsikt har framförts på ett eller annat 

sätt vid varje intervjutillfälle. 

  

Intervjuguiden har även innehållit en del frågor som ligger utanför någon koppling till en specifik 

faktor. De övriga frågorna kan ses som det Hennink, Hutter och Bailey (2011) klassar som 

avslutningsfrågor. Förklaring till varför sådan frågor ska användas menar Hennink, Hutter och 

Bailey (2011) är för att det alltid kan uppkomma väsentlig information som inte berör det primära 

problemområdet. Att avsluta en intervju för tvärt, kan göra att vi som forskare går miste om den 

informationen. Därför har dessa frågor har använts av oss för att vi som intervjuare ska lyckas 

skapa en bred och bra uppfattning av de fallföretag vi har intervjuat. Desto mer frågor som ställs 

som ändå är relaterade till deras M&A-process möjliggör även för oss att möjligtvis upptäcka 

faktorer eller inslag som vi själva inte tänkt på att fråga om när vi utformade vår intervjuguide. 
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Vidare har vi säkerställt att varje fråga som ställts under intervjuerna har varit av relevans för oss. 

Även när intervjun har glidit iväg utanför intervjuguiden har det alltid varit för att få till svar som 

vi anser har varit relevanta för att lyckas få tillräckligt mycket bra material rörande våra faktorer. 

Vi har även varit noga med att nya frågor utanför intervjuguiden som dykt upp under processen 

har blivit besvarade av alla fallföretagen. Ibland har det löst sig genom att vi lätt kunnat inflika 

dessa frågor vid vår nästkommande intervju och har det varit på det sättet att intervju med ett 

företag redan varit gjord har vi mailat eller ringt upp vår respondentperson för att på det sättet 

framföra våra följdfrågor. Därmed har vi säkerställt att alla företagen har fått samma förutsättning 

att svara så uttömmande som möjligt på frågor som berör analysmodellens påverkande faktorer. 

  

Även om intervjuerna kommer vara löst strukturerade innebär det ändå att vi som forskar bör tänka 

på att följa vissa riktlinjer. Bryman & Bell (2013) framför tydligt vilka riktlinjer som är viktiga att 

förhålla sig till gällande kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Utifrån de riktlinjerna 

är intervjufrågorna utformade på ett sätt som ska förhindra att respondentens svar blir färgade av 

hur frågorna ställs. Eftersom målet även är att få utförliga och detaljerade svar har intervjufrågorna 

formats på ett sådant sätt att det inte går att svara bara Ja eller Nej på frågeställningen. 

  

Intervjumiljö och etik är även de viktiga faktorer att ha i beaktande när intervjuer ska genomföras. 

Den bästa intervjumiljön är en miljö där respondenten känner sig säker och där det råder lugn och 

ostördhet (Bryman & Bell, 213). Därmed har intervjuerna i denna studie skett på plats på de olika 

företagen i fem av sex fall, för att respondenten ska känna sig bekväm i intervjusituationen. Den 

sjätte intervjun har enbart skett över mail och telefon. fem av de sex fallföretagen har 

huvudkontoret beläget i Stockholm och därför har intervjuerna därmed utförts där. Orkla Foods 

Sveriges huvudkontor är dock beläget i Eslöv nere i Skåne och för att förenkla intervjuprocessen 

på grund av att avståndet till Eslöv har intervjun med Orkla gjorts på telefon och kompletteringar 

har utförts via mail och ytterligare telefonkontakt.  Intervjuerna har bandats för att förenkla 

författarnas transkribering av de olika intervjuerna I samband med detta är det etiskt korrekt att 

författarna frågar respondenten om lov innan inspelningen startas, samt att det redogörs på vilket 

sätt det inspelade materialet kommer att användas. Det ses även som etiskt korrekt att upplysa 

respondenten om att det är möjligt att vara anonym ifall anonymiteten i sig inte påverkar det 

studien vill uppnå med sitt resultat. 
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3.7.2 Intervjuguide objektiv part 

Intervjun med studiens objektiva part gjordes med Johan Rosenberg hos PwC Deals and Advisery. 

Intervjuguiden gjordes med öppna diskussionspunkter som uppmuntrade Johans egna tolkningar 

och förklaringar.  

 

Inledningsvis ville vi höra om avdelningens tjänsteutbud och inriktning. Intervjun fortsatte med 

att fråga hur deras arbetsprocesser vid M&A gestaltar sig kortfattat. Avslutningsvis fokuserade 

intervjun på komparationsresultatet och Johans syn på påverkansfaktorerna. 

 

Hur arbetar Pwc med M&A ur sitt perspektiv? 

 

Hur ser arbetsprocesserna ut? 

 

Hur ser du på de påverkansfaktorer vi undersökt i studien?  

 

Vad kan du säga om faktorerna utifrån det resultat vi har fått i vår undersökning?  

 

3.7.3 Insamling av övrig information 

Förutom den empiriska informationen som består av primärdata insamlad via studiens intervjuer 

innehåller denna studie även annan information från andra typer av källor. Informationen i 

inledningen, problembakgrunden, teoretiska referensramen och metoden kommer från olika 

litterära källor. Detta är källor som Christensen et al (2010) definierar som sekundära källor. 

Christensen et al (2010) förklarar närmare att sekundärkällor innehar information som någon 

annan forskare har samlat in. Vi har byggt upp dessa avsnitt med hjälp av forskningsartiklar, 

internet och böcker.  

 

Artiklarna har hämtats via Örebro Universitets vetenskapliga databas Summon, där det går att 

validera artiklarna genom att endast söka efter vetenskapligt granskade artiklar. Böckerna som 

används har hittats i Örebro Universitets bibliotek och valts ut på grund av att de behandlar studiens 

valda syfte och frågeställning. Vissa meningar eller stycken har ibland enkelt kunnat styrkas av en 

Internetkälla från exempelvis en branschorganisation och i de fallen har vi valt att använda oss av 

en sådan.  
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Bolagsbeskrivningen består av information som har hämtats från fallföretagens specifika hemsida 

och/eller från någon av företagens årsredovisningar som funnits tillgängliga digitalt.  

 

Förutom primärdata innehåller även resultatavsnittet information som har samlats in via företagens 

hemsidor och årsredovisningar, allt för att vi ska lyckas måla upp en så bred och stark bild som 

möjligt av det vi vill få fram med vår undersökning. Sammantaget anser vi att de källor som 

använts i denna studie upprätthåller en god akademisk nivå och det är inte troligt att den på ett 

medvetet sätt bidragit till en missvisande bild av det vi velat säga. 

 

3.8 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Alla studier som görs måste uppvisa en form av tillförlitlighet. Begreppen som används för att 

säkerställa en studies tillförlitlighet är reliabilitet och validitet. Svenning (2004) och Repstad 

(2007) menar att en kvalitativ studies validitet bedöms utifrån hur väl dess tolkningar stämmer 

överens med verkligheten. Yin (2013) framhåller att komparativa studier i stort ofta fungerar 

stärkande för validiteten när det gäller kvalitativa fallstudier. Det eftersom de erbjuder en ”cross 

case” analys som skapar en systematisk jämförelse av det som sammanställs i 

konfigurationsmatrisen, något som andra typer av kvalitativa fallstudier kan ha svårt att uppnå. 

  

Utgångspunkten för validiteten i vår studie är ifall vår analysmetod verkligen mäter de som avses 

att mätas baserat på vårt syfte och våra frågeställningar. För att vår studie ska uppnå en nivå av 

validitet har vi arbetat med att klargöra klassificeringen av hög/låg i vår komparation på ett sätt 

som gör att vår bedömning inte har varit olika beroende på vilket fall som förts in i 

komparationsmatrisen. Vi har även följt de riktlinjer som metodlitteratur tar upp angående semi-

strukturerade intervjuer. Det vill säga att vi har tagit hänsyn till etiska överväganden, utfört 

intervjun i en lugn miljö och att frågorna som ställts under intervjun hela tiden haft en koppling 

till det studiens analysmodell vill uppnå. Utöver detta har vi som även tidigare nämnts sett till att 

alla företagen har fått svara på samma typ av frågor, allt för att minska effekten av att 

analysunderlaget ser olika ut utifrån olika fallföretag. För att säkerställa att de tolkningar vi har 

gjort av intervjuerna är korrekta har vi bett intervjurespondenterna läsa igenom materialet som 

berör dem. Deras synpunkter har varit värdefulla för att säkerställa att vi som författare inte 

förvrängt en viktig del av denna studies material. Förutom det som redan beskrivits, får validiteten 
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även sägas stärkas av det Yin (2013) beskriver, med andra ord att analysmetodens struktur i sig 

bidrar till att en validitet upprätthålls. 

 

Till sist anser vi även att det empiriska materialet från den objektiva parten bidrar till att stärka 

studiens validitet och reliabilitet Genom att en objektiv part bidrar med expertis angående 

undersökningens syfte stärks det faktum att det som framkommer ur studiens analys inte har blivit 

för subjektivt färgat. 

  

För att uppfylla kravet på reliabilitet anser Lincoln & Guba (1985) att studier av kvalitativ metod 

bör uppvisa en tydlig redogörelse av studiens forskningsprocess. Studien följer därmed en röd tråd 

via inledningen, problemformuleringen, referensramen, metoden, analysen och slutsatsen.  

 

Angående metodavsnittet har studiens process syftats att beskrivits utförligt och möjligt att 

replikera. Vi anser att vi har beskrivit vår metodprocess på ett tydligt sätt, och att en utomstående 

som läser detta kan sätta sig in i förfarandet och förstå studiens gjorda klassificeringar och 

arbetssätt som vi har genomfört. Därmed skulle en upprepning av denna studie vara möjlig. För 

att läsare av studien ska förstå vad varje kapitel i studien innehåller inleds varje kapitel med en 

kortare beskrivning. Denna beskrivning fungerar som en kort introduktion till innehållet i kapitlet 

och det ska därför inte finnas några tveksamheter över vad det är varje kapitel innehåller och varje 

just det materialet finns i kapitlet i fråga. 

  

Gällande studiens tillförlitlighet är det viktigt att vi här påpekar att studiens tillförlitlighet som 

helhet är begränsad av det urval som denna studie grundar sig på. Ifall denna studie skulle göras 

om med ett annat urval skulle det vara svårt att återskapa de slutsatser som vi kommer fram till. 

Det beror på att urvalet bidragit till en begränsad variation i komparations konfigurationsanalys. 

Reliabiliteten påverkas därmed av att variationen begränsning bidrar till att vi i denna studie inte 

kunnat uppmärksamma viktiga faktorer eller att vi helt enkelt har missat dessa på grund av att de 

inte uppträtt tillräckligt tydligt när variationen har varit som den varit. Studien ska dock ses som 

tillförlitlig ur det hänseende att vi delgivit en omfattande beskrivning av vår metodprocess, vilket 

gör att det blir lätt för en utomstående person att följa vårt arbete och därigenom kunna återskapa 
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denna metodprocess. Christensen et al (2010) förklarar att en uppsats får anses vara tillförlitlig när 

det som presenteras är välgjort och tydligt presenterat. 

  

Darmer & Freytag (1995) menar att en kvalitativ studies generaliserbarhet är baserad utifrån det 

fall man valt att undersöka. Yin (2013) menar att dessa typer av studier bör sträva efter att 

åstadkomma en analytisk generalisering istället för den klassiska ”sample-to-population” logiken. 

En analytisk generalisering innebär enligt Yin (2013) att det är möjligt att extrahera en mer abstrakt 

nivå av idéer från de fynd studien leder fram till. Fynd som går att applicera på nya situationer och 

fall. 

  

Denna studie får sägas ta fasta på den mer analytiska generaliseringen som Yin (2013) presenterar. 

Målet med denna komparativa fallstudie har varit att belysa samband och skillnader som kan 

undersökas djupare i en studie av större omfattning. Ur slutsatserna ska det alltså gå att extrahera 

det som Yin (2013) kallar abstrakta nivåer av idéer som sedan kan användas i nya situationer och 

fall.   

  

Studiens begränsade urval bidrar till att dra ner på generaliseringsgraden. Med ett större urval hade 

det varit möjligt att exempelvis utöka generaliseringen till att omfatta hela kontexten av aktiebolag 

och kooperativ. Men nu finns det alldeles för många parametrar (bolagsstorlek, bransch, 

målsättningar osv.) som spelar in för att det säkert ska gå att säga att alla aktiebolag och kooperativ 

går att föra in i studiens slutsats. Vi har dock inte haft för avsikt att genomföra en studie med en 

bred generalisering i och med att vi valde en komparativ analysmetod var vi medvetna om att 

denna studie inte skulle vara en sådan studie.   
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4 Bolagsbeskrivning 
Det här kapitlet tar upp och presenterar en objektiv bild av de fallföretag som studien grundar sin 

empiriska datainsamling på. 

 
Organisation Associationsform Antal 

Anställda 

Nettoomsättning

,(miljoner 

kronor) 

Tillväxt- 

strategi 

Tillväxtfokus Nationell/ 

Internationell 

marknad 

Antal 

strategiska 

förvärv 

senaste 5 

åren 

Antal 

verksamhets- 

Inriktningar 

Kronans 

Apotek 

Kooperativ 1,800 4.600 M&A Marknadspenetratio

n 

Sverige 1 1 

Folksam Kooperativ 3.600 670 Joint venture 

/M&A 

Marknadspenetratio

n, produktutveckling 

Norden 4 3 

Arla Kooperativ 19.000 78.000 M&A Marknadspenetratio

n, 

marknadsutveckling 

Internationell 5 1 

SSAB Aktiebolag 9.000 35.000 Joint 

venture/M&A 

Marknadspenetratio

n, 

marknadsutveckling 

Internationell 2 2 

Orkla Foods 

Sverige 

Aktiebolag 1.500 4.800 M&A Marknadspenetratio

n, 

marknadsutveckling 

Internationell 3 2 

Lantmännen Kooperativ 8.500 33.000 M&A Marknadspenetratio

n, 

marknadsutveckling 

Internationell 5 4 

  

4.1 Kronans apotek 

Kronans Droghandel Apotek AB är ett svenskt kooperativ som ägs av Oriola-KD Corporation, 

som är noterat på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki Ltd). Oriola-KD bedriver 

detaljhandel, grossist- och distributionsverksamhet inom läkemedel och handelsvaror i Finland, 

Sverige, Ryssland och Baltikum. (Kronans Apotek, 2014b)  

 

Kronans Apotek har i genomsnitt 1 800 anställda och en nettoomsättning med 4 600 miljoner 

kronor under 2013. Bolagets huvudmarknad är Sverige med ca 300 butiker. Den senaste M&A 

processen som Oriola-KD gjorde var den 3 juni 2013 då Oriola-KD förvärvade apotekskedjan 

Medstop och den 2 december fusionerades de båda apotekskedjorna under namnet Kronans 

Droghandel Apotek AB.  Bolaget menar att syftet med deras förvärv av Medstop var att utöka sin 

nuvarande marknadsandel och öka antalet av butiker som var lokaliserade i andra distrikt än deras 

butiker före förvärvet var. (Kronans apotek, 2014a) 
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4.2 Folksam 

Folksam är ett kund ägt företag som har bedrivit verksamhet i Sverige i drygt 100 år. Genom att 

vara ett kund ägt bolag utdelas bolagets överskott som inte behövs för att förbättra organisationen 

till dess kunder. Denna bolagsform är jämförlig med de kooperativa förutsättningarna även om de 

väljer att titulera det med ett annorlunda begrepp. Bolaget har 3 600 anställda med en 

nettoomsättning, exklusive realiserade vinster vid avyttring av värdepapper, med  670 miljoner 

kronor. Bolagets huvudmarknad är Sverige. (Folksam, 2014) 

Folksam växer bland annat genom att förvärva eller fusionera in företag i sin verksamhet. Den 31 

januari år 2013 förvärvade Folksam Salus Ansvar innefattande SACO SalusAnsvar Försäkrings 

AB och SalusAnsvar Personförsäkring AB. (Folksam, 2014) Bolaget har även tidigare fusionerat 

in bolag till sin egen verksamhet. Bolaget väljer att använda en M&A strategi för att utöka sina 

marknadsandelar och samt fusionera in bolag som de tidigare har anlitat för administrativ assistans. 

 

4.3 Arla 

Arla är ett medlemsägt kooperativt mejeribolag. Arla motiverar att företagets huvudsyfte är att 

drivas till förmån för medlemmarnas intresse. Företagsformen gör att Arlas medlemmar har tre 

olika roller för företag. De driver och äger företaget samtidigt som de är ”nyttjare” av företaget, 

eftersom de leverera mjölken som är grunden i Arlas produktion.  Numera ägs Arla Foods av totalt 

12 300 mjölkbönder i Danmark, Sverige, Tyskland, Luxemburg, Belgien och Storbritannien. 

Under år 2012 hade företaget 19 000 anställda i 30 länder, deras produkter säljs i över 100 länder. 

Arla är den ledande mjölkproducenten i Danmark, Sverige och Storbritannien. Bolagets 

huvudmarknad är i norden, Storbritannien och Holland, men är verksamma även i andra länder. 

Bolaget har en omsättning på ca 78 miljarder kronor globalt. (Arlas årsredovisning, 2012) 

 

Den mest betydande M&A aktiviteten som Arla har genomfört var år 2000, då Arla genom en 

fusion gick ihop med det danska företaget MD Foods och företaget Arla Foods bildades. Sedan 

dess tillämpar de en förvärvsstrategi kontinuerligt för att växa på nya marknader eller få en 

effektivare produktion. (Arlas årsredovisning, 2012) 
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Syftet med bolagens M&A menar Arlas kontaktperson är att utöka sina marknadsandelar samt sin 

produktportfölj av mejeriprodukter som vissa fusionerade eller förvärvade bolag anses besitta 

specialkompetens inom. (Glennborn, 2014) 

 

4.4 SSAB 

SSAB är världsledande producent av höghållfasta stål. De har en råstålskapacitet av 6 miljoner 

ton. Av deras leveranser uppgår 38 procent av nischprodukter. Bolagets produktionsanläggningar 

är belägna till Sverige och USA och Kina, där viss bearbetning och färdigställning av stålet sker. 

SSAB har cirka 9000 anställda i 45 olika länder och deras försäljning 2012 uppgick till cirka 39 

miljarder kronor. Deras senaste M&A var förvärvet av det finska företaget Rautaruuki, 2007 

genomfördes även ett av Sveriges största företagsförvärv då SSAB förvärvade Nordamerikanska 

IPSCO. (SSAB, 2014a) Syftet med bolagens M&A menar SSABs kontaktperson är att utöka sina 

marknadsandelar samt sin produktportfölj inom sin bransch. 

 

Bolagets verksamhet är uppdelat i tre geografiska områden: SSAB EMEA ansvarar för Europa, 

Mellanöstern och Afrika. SSAB Americas ansvarar för Nord- och Latinamerika. SSAB APAC 

ansvarar för Asien, Australien och Nya Zeeland. SSAB är ett publikt aktiebolag och finns 

registrerat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. (SSAB, 2014b) 

 

4.5 Orkla Foods Sverige 

Orkla Foods Sverige är ett livsmedelsföretag som verkar inom affärsområdena för försäljning av 

mat samt foodsolutions. Inom försäljning fokuserar de på dagligvaruhandeln där de är 

marknadsledare inom merparten av deras kategorier. Ämnesområdet foodsolutions har ett fokus 

på måltidslösningar som konsumeras utanför hemmet, det vill säga restaurang och storhushåll. 

Bolaget är även marknadsledande inom detta område. (Orkla Foods, 2014a) 

 

Orkla Foods Sverige har en exportverksamhet som vänder sig till delar av Europa och USA. De 

omsätter ca 4,8 miljarder kronor årligen och har 1.500 anställda i genomsnitt. Bolaget har en 

internationell verksamhet. En av de senaste förvärv som Orkla har gjort är av företaget Rebier & 

Son samt fusioneringen av Abba och Frödinge.  (Orkla Foods, 2014b)  
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Syftet med bolagens M&A menar Orklas kontaktperson är att utöka sina marknadsandelar samt 

sin produktportfölj av produkter. 

 

4.6 Lantmännen 

Lantmännen är ett kooperativ bolag som är uppdelat inom fyra olika divisioner: Livsmedel, 

Maskin, Lantbruk och Energi (Lantmännen, 2014a). Lantbruksdivisionen säljer ett heltäckande 

fodersortiment och är exempelvis marknadsledande inom hästfoder på den svenska marknaden 

(Lantmännen, 2014b). Maskindivisionen säljer lantbruksmaskiner och är även marknadsledande 

återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner (Lantmännen, 2014c). Livsmedelsdivisionen är 

Nordeuropas största brödtillverkare och producerar även ett varierande sortiment av produkter till 

dagligvaruhandeln (Lantmännen, 2014d). Energidivisionen är ledande inom energisektorn och är 

inriktade på etanol och biobränslen (Lantmännen, 2014e).  

 

Lantmännen nettoomsättning var ca 33 miljarder kronor och hade i genomsnitt 8 500 anställda 

under räkenskapsåret 2013. Bolaget är en av nordens största koncerner och ägs av cirka 33 500 

svenska lantbrukare. (Lantmännen, 2014a) 

 

Lantmännen äger flertal varumärken som exempelvis Kraft, Axa, Korvbrödsbagarn, Agrol och 

Swecon. M&A genomförda av Lantmännen innefattar förvärv av bolaget Agrobizz, Swechick AB, 

Bakehouse och Könicke (Lantmännen, 2014f).  (Lantmännen, 2014a) Lantmännen menar att 

fusioner och förvärv används för att bredda sin marknad och att bli större på marknaden. 

 

4.7 PricewaterhouseCoopers (objektiv part) 

PricewaterhouseCoopers (PwC) är global organisation vars huvudsakliga produktutbud består av 

revision, redovisning samt kvalificerad rådgivning. PwC är marknadsledare inom såväl Sverige 

som globalt inom sina produktlinjer med ca 195 000 medarbetare i 157 länder.  

 

Deras produktlinje kvalificerad rådgivning inrymmer flertal undersektioner, varav en av dessa 

heter Deals and Advisery. Denna avdelning är rådgivare vid verksamhetsstyrning och samordning 

vid M&A och marknadsetablering.(Johan Rosenberg, 2014) 
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För att säkerställa och diskutera uppsatsens insamlade empiri används PwC som en objektiv part. 

Vår kontaktperson menar att PwC besitter en stor och konkurrenskraftig operationell kompetens 

inom etablering genom bland annat fusion och förvärv. (Johan Rosenberg, 2014) 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska datamaterialet som samlats in för att kunna genomföra en 

komparation och besvara studiens forskningsfrågor och syfte.  

 

5.1 Studiens empiri 

5.1.1 Hänsyn till organisationskultur 

Arla, Kronans apotek och SSAB anser inte att organisationskulturen är viktig att ta hänsyn till när 

de väljer ut ett företag de vill förvärva. För Kronans Apotek har företagens struktur varit 

överordnad deras kultur i bedömningen om företag ska vara lämpligt att förvärva. Kronans Apotek 

menar att det tidigare marknadsmonopolet har lett till att branschen formats efter en viss kultur 

som gäller alla bolag. Det är nog anledningen till att de inte tycker att kulturen är en viktig faktor 

att ta hänsyn till.  

 

SSAB letar efter företag som är ”entreprenöriella” vid deras M&A. Därför uppmuntrar de den 

rådande kulturen i dessa bolag och vill inte gå in och påverka den andan alltför mycket även om 

det inte stämmer överens med deras egna kultur. Kulturen hanteras sedan genom att man når en 

gemensam överenskommelse om hur det ska se ut. 

 

Arla tycker att organisationskultur är viktigt, men de har aldrig valt bort ett företag utifrån deras 

kultur. Arla jobbar mycket med att förmedla sina ledord. Genom ledorden blir det förvärvade 

bolaget tvungna att tänka på dem och därmed anpassar de sig också smidigt efter den 

organisationskultur som Arla står för. Arla tillåter dock lokala anpassningar utifrån sin 

organisationskultur eftersom grunden i deras organisationskultur kanske inte lämpar sig tillräckligt 

bra i alla lägen. 

 

När Folksam genomförde förvärvet av KPA bedömde de att de inte behövde ta någon hänsyn alls 

till kulturen. Det förvärvet blev dock inte speciellt lyckat, då det blev väldigt mycket kaos när det 

gällde integrationen av verksamheterna. Personalen hos KPA vände sig emot hela förvärvet och 

Folksam fick fokusera på mycket annat än att genomföra integrationen smidigt. Efteråt gjorde 

Folksam analysen att problemen hade kunnat undvikas ifall de tagit mer hänsyn till 

företagskulturen i KPA. Sedan dess tar de alltid väldigt stor hänsyn till organisationskulturen när 
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det gäller deras M&A. De har också valt att köra med öppna kort vad gäller kommunikationen, för 

att på så sätt underlätta för de eventuella skillnaderna i kulturerna.  

 

Orkla Foods och Lantmännen anser även de att det är viktigt att ta hänsyn till kulturen när det 

gäller M&A. Är det ett stort förvärv är det viktigare än om det är ett mindre förvärv som görs. 

Orkla och Lantmännen anpassar alltid sin integrationsprocess utifrån hur kulturen ser ut i företaget 

de förvärvar. När de handlar om uppköp är det mer strikt bestämmande gällande hur anpassningen 

av kulturen måste ske för det förvärvade företaget. I samband med en fusion handlar det lite mer 

om att gemensamt anpassa. Men det är alltid Orkla och Lantmännen som har sista ordet. 

Angreppsättet gällande kommunikationen handlar oftast om man ska följa ”best practice” eller om 

man ska följa ”practice” som gäller hos det bolag man ska förvärva. Orklas uppfattning är att det 

är mycket enklare att genomföra integrationen vid ett uppköp än vid en sammanslagning, därför 

att det då snabbt och enkelt kan bestämmas vilken av verksamheternas sätt man ska följa för den 

gemensamma verksamheten. 

5.1.2 Standardiserat förarbete och PMI (Post merger integration) 

Kronans Apotek har haft en PMI processen bestående av workstreams anpassade utifrån 

verksamheternas olika avdelningar. En för marknad, en för IT och så vidare. Varje workstream har 

haft en tydlig deadline där det övergripande målet har varit att det mesta av integrationen ska vara 

genomfört inom 6 månader. Dock anser Kronans Apotek att det inte går att ha lika tajta deadlines 

inom alla workstreams, ett av dess är exempelvis IT. Under PMI-processen arbetar Kronans 

Apotek med regelbundna avstämningar i en speciellt bildad merger-grupp som under integrationen 

följde upp arbetet cirka en gång i veckan. Arla, SSAB, Orkla Foods och Lantmännen följer samma 

mönster i arbetssättet. SSAB har en M&A handbok som de följer i samband med varje M&A. Den 

innehåller ett standardiserat förfarande som innefattar workstreams, högt tempo och tajta 

deadlines. Processen är beräknad att fullföljas på 100 dagar. Arla följer ett skelett som utformats 

och anser att det alltid är bäst att ha en för ambitiös plan än att skynda långsamt. Arla anser att 

resultatet blir bäst ifall processen går snabbt via ett tajt tidschema. Orkla Foods jobbar med en 

tydligt strukturerad PMI-process när det gäller deras M&A. De startar med en planeringsfas där 

deras integrationsstrategi fastslås, de tar även fram en affärs och kommunikationsplan och börjar 

forma projektgrupper. Varje del som omfattas av integrationen upprättar workstreams som agerar 
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som separata projekt. De ser snabbhet som en framgångsfaktor och de har som utgångspunkt att 

integrationen ska genomföras på tre månader. Därefter ser Orkla att själva realiseringen av 

synergier sker från den tredje månaden och fram till ett år efter att hela PMI-processen startat. 

 

Folksam har inte haft en standardiserad mall att följa när det gäller integrationen av sina M&A. 

Angreppsättet har sett lite annorlunda ut vid deras olika M&A. Folksam har använts sig av 

projektformen, där det först sätts upp tydliga mål  som Folksam vill uppnå genom integrationen 

samt att hela integrationen delas upp i delprojekt. Det brukar bli cirka 10 delprojekt i de 

integrationer av M&A som Folksam genomför. Men denna PMI-strategi har de inte använts sig av 

vid alla M&A. I andra fall har Folksams PMI-grupp jobbat utan någon tydlig projektstruktur vid 

integrationen och arbetet har där skett aningen ostrukturerat. När det gäller deadlines tycker 

Folksam inte att de behöver genomföra integrationsarbetet snabbt. De anser att det är bättre att 

skynda mer långsamt, då de inte har några krav på sig att uppvisa resultat på kort sikt. Överlag 

tycker de att det är bäst att se till varje förvärvs unika natur innan de bestämmer sig för i vilken 

takt de ska genomföra PMI-processen. 

 

När det gäller förarbetet har alla fallen sagt att de alltid genomför en grundlig analys inför varje 

M&A. Oftast granskas flera olika alternativt parallellt innan ett slutgiltigt förvärvsföretag väljs ut. 

Det finns även ett övergripande synsätt att förarbetet är bäst att utföra av dem själva. Företagen 

anser att ifall de själva gör allt förarbete är chansen störst att alla viktiga faktorer tas med i 

beaktande vid analysen. Outsourcing kan leda till missade variabler eftersom konsulten som utför 

arbetet inte har full kännedom om det företag han genomför uppdraget åt. SSAB påpekade dock 

att de använde sig av externa konsulter i de fall då de ansåg att deras egen kompetens inte räckte 

till för att göra en fullgod analys som lever upp till deras ställda krav på förarbetet. 

5.1.3 Likhetsgrad 

SSAB håller sig överlag till M&A som berör deras stålverksamhet. Däremot har de sett att de 

måste närma sig kunden mer och korta ner ledet fram till sin kunder. Därför fokuserar SSAB nu 

även resurser på att förvärva företag för att stärka sin position inom slitage. Det innebär att de tittar 

på verksamheter som exempelvis arbetar med gummi. Satsningen på att nå fram och etablera sig 
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på eftermarknaden har dock inte gjort att man gått ifrån sin huvudverksamhet, då alla förvärv är 

relaterade till stål och slitage.  

 

Folksams M&A visar även det på en tydlig koppling till deras egna verksamhet. Alla M&A som 

genomförts har varit för att stärka deras ställning inom branschen för försäkringar. KPA, Salus 

ansvar och KP var alla företag vars verksamheter möjliggjorde för Folksam att etablera sig som en 

aktör inom nya försäkringskategorier eller helt enkelt bara stärka deras redan starka ställning. 

Kronans Apotek och Arla har även de förhållit sig till sina förvärv på samma sätt som Folksam 

och SSAB. Kronans Apoteks M&A har uteslutande varit riktade mot apoteksbranschen. Det har 

aldrig funnits en vilja eller mål att vidga sin verksamhet till att beröra fler verksamhetsområden. 

Arla är helt inriktat på att genomföra M&A med en tydlig koppling till mejeri. 

 

Orkla Foods har historiskt sätt genomfört M&A spritt över flera olika branscher och det har inte 

funnits någon gemensamt fokus för Orklas olika M&A. Numera börjar dock en särskild inriktning 

på FMCG branschen ta sin början. Lantmännen befinner sig i ett liknande läge, deras M&A är 

sprida över olika branscher och områden. Även inom den särskilda avdelningen Lantmännen 

Unibake har fokus legat på exempelvis både fryst bröd och färskt bröd i olika former, vilket enligt 

dom själva inte går att se som likartade även om det är bröd det handlar om. 

5.1.4 Grad av decentraliserad styrning   

Samtliga bolag som vi har valt att intervjua uppvisar indikationer på att de utövar en 

decentraliserad styrning under deras M&A-processer. Arla har dock tydligare riktlinjer 

centraliserat. Folksam utformar en projektgrupp eller ledning som ansvarat för förvärven. Men i 

praktiken sker och fattas alla beslut inom projekten. 

  

SSAB menar att de ger fria tyglar i sin styrning och poängterar att det är viktigt att det finns en 

överenskommelse mellan företagen redan från början. Under M&A-processen använder SSAB 

olika ”M&A lådor” som driver på processen, men för att fatta beslut måste de se till att processen 

förankras hos Vd:n och den högsta styrelsen. Därefter kan de ge M&A-projekten mandat att fatta 

beslut efter vad projekten anser vara bäst för att nå de uppsatta målen. Däremot tenderar 

rapportering och mer formella ting rörande M&A processen vara mer centraliserat styrda 
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Orkla Foods använder sig inte av en projektledare utan de har använd sig utav ett team av 

projektledare som tillsammans bildat en integrationsledning.  Det finns dock en av dessa 

projektledare som har det övergripande ansvaret för projektet. Den personen har varit med hela 

vägen, ända sedan det första steget i M&A processen, det vill säga från och med uppstarts-fasen. 

Lantmännens styrning påminner väldigt mycket om Orkla. De har ett projektledarteam och en 

huvudansvarig person som leder det teamet. Likt SSAB ger Lantmännens ledning ut mandat till 

projektteamen att fatta egna beslut i processen. Allt för att det ska vara möjligt att upprätthålla ett 

högt tempo hela tiden. 

  

När Kronans Apotek integrerades med Medstop ville koncernens moder Oriola säkra upp att de 

effektivitetsvinster som det målsattes och siktades mot, verkligen uppnåddes. Oriola var med i den 

processen från förvärvets början, för att garantera att integrationen verkligen kom i mål och för att 

ha insyn i vad som skedde. Det var Kronans Apotek som körde det operationella 

integrationsarbetet lokalt och därmed skedde de flesta besluten på ett decentraliserat plan. 

Arla menar att en tajt deadline och tydlig ledning som leder till decentralisering och smidigare 

beslutsfattandet underlättar integrationen och realiserandet av synergier. De menar att de däremot 

försöker att lära sig av varandra, detta är mest tydligt inom försäljning och marknadsaktivitet 

menar Arla. För att föra in Arlas anda i nya anläggningar väljer Arla att använda folk ifrån sina 

kärnmarknader som har arbetat i Arla länge och känner till Arlas verksamhet och värderingar. 

5.1.5  Strategisk koppling med M&A 

SSAB, Orkla, Kronans Apotek, Arla och Lantmännen har en hög grad av strategisk koppling 

rörande deras M&A verksamhet. SSAB har en tydlig förvärvsstrategi enligt dem. De utgår ifrån 

deras nuvarande verksamhet, det vill säga sin stålverksamhet. Organisationen är dock enligt dem 

flytande och de vill nu även kunna erbjuda andra komplementära produkter såsom gummi eller 

rådgivning. SSAB menar att deras arbete går mycket ut på att bredda sin nuvarande 

produktportfölj.  

Både Kronans apotek och Orkla Foods använder sig av en M&A-strategi för att ta sig in på nya 

marknader och stärka sin marknadsroll för att på så sätt skapa en nödvändig tillväxt för företaget. 

Kronans apotek menar att det krävs kompetens för att agera på deras marknad, det vill säga specifik 
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kompetens för farmaceuter. Det har alltid varit fokus på att växa på Kronans Apoteks befintliga 

marknad och att konsolidera marknaden och M&A är bästa strategi för att nå det målet.   

Även Lantmännen definierar tydliga mål med deras M&A, de ser det som ett måste att använda 

sig av M&A strategiskt för att kunna vara med och konkurrera på den internationella marknaden. 

Utan M&A vore det inte möjligt att skapa den tillväxten som behövs för att behålla en stark 

ställning på deras marknader.  

Arla utgår alltid ifrån den strategiska kopplingen vid planerande av M&A. Om denna strategiska 

koppling inte uppfylls väljer Arla att inte fullfölja fusionen eller förvärvet. Arla väljer att tillämpa 

en förvärvsstrategi för att etablera sig på nya marknader eller göra produktionen mer effektiv. 

Förvärven av Allgäuland, Hansa Milch och Milk-Union Hocheifel är ett tydligt bevis på hur Arla 

förvärvar för att ta sig in och etablera en stark närvaro på en ny marknad. Arla väljer även att 

tillämpa förvärvsstrategier för att exempelvis få en effektivare produktion eller styrning. Förvärvet 

av Milko är ett bra exempel på hur produktionen har effektiviserats och economies of scale fördelar 

har resulterat till lägre kostnader för de konsoliderade företagen. Arla anser dock att deras största 

utmaning på operativ basis är att implementera Arlas strategier i de förvärvade företagen och att 

förverkliga synergier efter M&A. 

Folksam har hanterat en del av sina förvärvade eller fusionerade företag som stand-alone företag 

ursprungligen, och det har inte funnits en tydlig koppling mellan mål eller syfte med M&A. De 

integrerar vanligen delar av företagen in i verksamheten, men ser flertal av sina förvärv som ett 

sätt att stärka sitt varumärke och närma sig en helt ny kundgrupp. Vid Folksams förvärv av KPA 

avvaktade Folksam att integrera och förändra företagsstrukturen för att visa att de “inte vill göra 

dem något ont”. Idag fungerar varumärket KPA mest som en säljorganisation, resterande del av 

organisationen är helt integrerad i Folksam. Folksam har aldrig haft en uttalad strategi att skapa 

tillväxt genom M&A utan deras filosofi är att om chansen dyker upp är det alltid av intresse att 

förvärva. 

5.1.6 Realiserande av synergier 

Fem av de sex företagen i studien hävdar att de har lyckats realisera de önskade synergierna vid 

sina M&A. Därav har dessa en hög grad av realiserande.  
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Orkla Foods har sett att deras synergier kommit så tidigt som 3 månader efter en påbörjade 

integration. Övriga företag nämnde inga specifika tidsangivelser men sa att de kunde se att deras 

målsynergier började realiseras under själva integrationen. Alla företagen använder av 

effektivitetsuppföljning för att säkerställa att de inte tappar fokus efter integrationen och missar 

synergier. Arla har exempelvis ett LEAD-team som tar vid direkt efter en genomförd integration. 

Deras uppgift är att gå igenom alla processer ytterligare för att se om det är möjligt att 

strömlinjeforma verksamheten ännu mer. På det sättet menar Arla att deras positiva resultat av 

realiserade synergier möjliggörs i ännu större utsträckning. Arlas svar går att validera med en av 

en TT-notis i Dagens nyheter den 29 augusti år 2013 (TT, 2013) som förklara att de ökat sin 

omsättning med 14 procent och fördubblat sin nettovinst. Ökning anses vara ett resultat av lyckade 

M&A genomföra året innan. 

 

 SSAB skriver i sin årsredovisning för räkenskapsåret 2013 att de minskat sina utgifter med 1,5 

miljarder som ett resultat av att deras M&A lett till positiva kostnadssynergier (SSAB 

årsredovisning, 2013).  

 

Lantmännens årsredovisning för 2013 går det att läsa att de blivit mer kostnadseffektiva sedan året 

innan på grund av synergier de realiserat sedan dess. Resultaträkning visar på att deras direkta 

rörelsekostnader kopplat till produktion och verksamhetsstyrning har minskat med cirka 2 500 

miljoner kronor jämfört med år 2012 (Lantmännen årsredovisning, 2013). 

 

 Oriola-KD uppvisar i sin årsredovisning för räkenskapsåret 2013 förbättring i koncernens intäkter. 

Bolaget har ökat sin nettoomsättning med ca 125 miljoner Euro, en ökning med ca 5,1 procent 

jämfört med räkenskapsåret 2012. Bolagets kassaflöde har ökat med över 50 procent, jämfört med 

räkenskapsåret 2012 (Oriola-KD, årsredovisning, 2013). Detta signalerar att bolaget generar mer 

likvida medel.  

 

Orkla Foods har ökat både sin omsättning och minskat sina rörelsekostnader under 2013, jämfört 

med år 2012. Rörelsekostnader har minskat med 22 procent, jämfört med år 2012. Detta signalerar 

att bolaget har blivit effektivare i hanteringen av sina resurser samt ökat sin försäljningsintäkter 

under året(Orkla Foods årsredovisning, 2013). Att alla bolagen uppvisar positiva siffror i sina 
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finansiella rapporter rörande de poster som M&A ska visa effekt på, säger att företagens 

bedömning av deras M&A  i stort är korrekt.  

 

Respondenten på Folksam erkände ärligt att Folksam som företag inte hade varit speciellt lyckade 

med sin M&A verksamhet. De har misslyckats realisera synergier vid flera av deras M&A. 

Respondenten kunde inte peka ut några specifika anledningar till detta, utan konstaterade bara att 

det var fallet. I jämförelse med de andra företagen i studien har Folksam bland annat inte någon 

organiserad effektivitetsuppföljning som tar vid när de avslutar integrationen av ett M&A. Utöver 

det som redan har konstaterats ovan i texten om de andra påverkansfaktorerna. En titt på Folksams 

resultaträkning avslöjar att deras resultat till och med minskat under en fem-års period från år 2009 

till år 2013 (Folksam årsredovisning, 2013). En sådan utveckling stärker att Folksams egna 

uppfattning om deras M&A stämmer bra. 

 

Alla sex fallföretag har under intervjutillfällena svarat att de är ute efter att både komma åt 

kostnadssynergier och intäktssynergier. Gemensamt har de alla svarat att de anser att 

kostnadssynergier är väldigt mycket lättare att realisera än intäktssynergier, men det gör inte att 

kostnadssynergierna bedöms som mer attraktiva, utan intäktssynergier värderas utifrån samma 

grunder som kostnadssynergierna även om det överlag krävs mer jobb för att få ut önskad effekt 

av dem. 

 5.2 Det komparativa resultatet 

Baserat på det empiriska datamaterialet som samlats in och presenterats ovan och utifrån 

klassificeringsunderlaget som presenterats i metoden under punkt 3.2 utfaller studiens 

komparativa resultat på det sättet som presenteras i komparationsmatrisen här nedan.  
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Fall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer Arla Lantmännen Folksam Orkla 

Foods 

Kronans 

apotek 

SSAB 

Grad av likhet (1) hög låg hög låg hög hög 

Grad av standardiserat Förarbete 

& PMI (2) 

hög hög låg hög hög hög 

Grad av hänsyn till 

Organisationskultur (3) 

låg hög hög hög låg låg 

Grad av Strategisk koppling (4) hög hög låg hög hög hög 

Grad av decentraliserad styrning 

(5) 

låg hög hög hög hög hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad av realiserande hög hög låg hög hög hög 

Figur 5. Egen bearbetning 

  

 5.3 konfigurationsmatrisen 

Resultatet av komparationsmatrisen här ovan resulterar i följande resultat för 

konfigurationsmatrisen. Hur konfigurationsmatrisen fungerar beskrevs tidigare i metodavsnittet 

under punkt 3.1 De olika fallföretagen tilldelas en stor eller liten bokstav för varje faktor beroende 

på hur klassificeringen ser ut för just den faktorn i komparationsmatrisen. Därefter skapar 

bokstäverna för varje faktor en individuell kombination av påverkansfaktorerna. Varje företags 

kombination av påverkansfaktorerna ligger sedan till grund för analysen av denna komparation i 

nästa avsnitt.  
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utfall förutsättning
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Realiserande 

av synergier 
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Decentraliser

ad styrning 

(5) 

antal 

fall 

R L S h K D 3 

R l S H K D 2 

r L s H K D 1 

figur 6. Egen bearbetning 

5.4 Objektiv part 

PwC menar att de erbjuder sina kunder en helhetslösning, då de hjälper kunden med flertal 

aspekter. De arbetar alltid i arbetsgrupper med flertal medlemmar som har bred kompetens och 

erfarenhet inom sitt område. Vanligtvis innefattar ett arbetslag M&A rådgivare som har flerårig 

erfarenhet av uppköp och förhandlingar, flertal jurister som har specialkompetens inom antingen 

avtalsrätts- eller skatterättsaspekter samt konsulter inom verksamhetsstyrning som är erfarna inom 

strategisk styrning och etablering.  

 

PwC menar att de utgår ifrån kundens behov. Beroende på kundens förväntningar och krav varierar 

arbetsprocessen. De menar att då de är anlitade av kunder som är både är villiga att köpa likasom 

sälja en del eller hela sin verksamhet, har vardera sidan av myntet sina egna utmaningar. Till 

exempel vill det köpande bolaget inte betala mer än nödvändigt samtidigt som de vill ha så mycket 

information om fallföretaget som möjligt, då de inte vill chansa.  

 

Medan fallföretaget som vill sälja sin verksamhet vill göra affären till ett så högt värde som möjligt 

och måste därmed kommunicera möjliga synergier, bolagets kassaflöde och lönsamhet. Det är 

något som våra marknadsundersökningar visar att majoriteten av marknadens bolag har svårt att 

göra. 

 

För att lösa det använder PwC en modell som kallas PwC Valuedriver Lifecycle. Modellen 

används för att identifiera, prioritera och förverkliga möjliga synergier och skapa in deal value och 

föra in synergifördelar i bolagets affärsmodell.  
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De menar att anledningen till att de enligt dem att en ”svart-vit” rapport modell används är för att 

kunna presentera till aktieägare och intressenter vilken output som fallföretagets M&A kan få. Vi 

 

Den modellen kan förenklas i de tre komponentdelarna 1) analys av möjliga synergier, 2) djupare 

scenariostudie och 3) avslutningsvis en arbetsplan över integrationen. Första steget är en analys 

som utgår ifrån relativt få variabler som oftast är allmänna samt tidiga antaganden om bolagets 

utfall. Analys görs vanligtvis tillsammans med antingen fallföretagets investeringsbank eller 

strategiska rådgivare. PwC menar att i det här skedet är uppdraget fortfarande ett scenario-case det 

vill säga en förstudie. 

 

Ifall bolaget beslutar att scenariot är attraktivt görs en djupare analys. I detta steg undersök de 

faktorer som kallas value driver analysis. Man kan beskriva denna process som att man hittar 

faktorer som det enskilda scenarioföretaget kan bygga M&A på och skapa kvantitativt resultat på. 

Ett exempel på detta menar Johan är att använda enbart ett lager istället för fler små. 

 

Vår erfarenhet visar att det inte är möjligt att förverkliga alla identifierade synergier. Därför 

prioriterar vi synergier. De synergier som har hög förväntad lönsamhet samt hög sannolikhet att 

bli förverkligade prioriteras framför synergier som har låg förväntad lönsamhet och låg sannolikhet 

att bli förverkligad. Det finns för många konkurrerande möjliga synergier och oftast för lite tid 

vilket gör att inte alla synergier är möjliga att kunna bli förverkligade. Johan menar att vanligtvis 

brukar det vara 20 % av handlingarna som skapar 80 % av det ekonomiska värdet i affären. 

 

Avslutningsvis hjälper PwC kunden med att utforma affärs- och projektplaner utifrån de tidigare 

stegen för att säkerställa att de mest lönsamma synergierna kan förverkligas inom den utsatta 

tidslinjen. I detta steg undersöks det även ifall det finns någon samhörighet mellan bolagets 

funktioner. 

 

Marknaden kommer sedan att belöna eller bestraffa intressenterna av de kombinerade 

verksamheterna utifrån hur väl de lyckas uppnå sina förutsatta strategiska mål. PwC menar att för 

att kunna uppnå sina uppsatta mål bör bolagen ständigt undersöka hur väl de möjliga synergierna 
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förhåller sig till de förutsatta målen. Det gör även att ledningen kan fokusera på de rätta sakerna 

vid rätt tillfälle. Ifall det inte utvecklingen undersöks går det inte att styra den. 

 

Angående påverkansfaktorerna diskuterades inledningsvis varför ett av våra fallföretag inte 

upplevt sina M&A som framgångsrikt. PwC menar att motgången kan ha flera olika orsaker, men 

utifrån komparationsanalysen noterar vår kontaktperson att bolaget inte har tagit hänsyn till den 

strategiska kopplingen och att inte har ett standardiserat förarbete eller PMI. Vår kontaktperson 

tycker att det låter som att bolaget inte har planerat och följt upp sina synergimöjligheter och 

därmed förlorat chansen att realisera dem. Det måste vara möjligt att mäta synergierna för att kunna 

förverkliga dem. Förberedelsen inför ett M&A är grunden för att kunna realisera. 

 

Den strategiska kopplingen är enligt hans erfarenhet en påverkande faktor beroende på M&As 

syfte. Men han menar att det är enligt hans erfarenhet meningslöst att driva ett bolag som ett stand-

alone företag efter en M&A. Den möjliga kostnadsbesparingen genom samordningen är då 

förlorad och möjliga samarbetsfördelar vid försäljning är inte heller möjlig. 

 

Angående graden av likhet menar PwC att de tar hänsyn till det i sin bedömning om bolagen kan 

lära sig av varandra, men att ofta är de flesta bolag kunniga inom sin bransch. Därför menar de att 

man alltid bör ta i bedömningen branschen utifrån den påverkansfaktorn. Det bör vara branscher 

som kräver hög teknisk förmåga som till exempel forskning, läkemedel och IT. Det finns både 

nackdelar och fördelar med att använda M&A för att komma in på en ny marknad eller öka andelar 

på en existerande marknad. 

 

Graden av standardiserat förarbete och PMI är menar vår kontaktperson den viktigaste 

påverkansfaktorn i vår analysmodell. Planeringen inför ett M&A är grunden för att nå sina uppsatta 

mål. Det steget är grunden för uppföljningen och integrationen. Det är det enda sättet att styra 

bolagets utveckling och fokusera på de rätta sakerna vid rätt tillfälle. 

 

Angående hänsynsgraden till organisationskultur menar Johan att PwC inte sällan tar hänsyn till 

organisationskulturen När bolagen anlitar oss är det inte något vi tittar på. Oftast brukar våra 

klienter redan beaktat det innan de kommer till oss.  
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Angående graden av decentraliserad eller centraliserad styrning är det endast Arla som har en låg 

hänsyn till denna påverkansfaktor vid sina M&A. Det menar Johan kan ha att göra med att de är 

multiglobalt företag och därför inte ofta kan göra avvikelser i sin egen styrning och direktiv. 

 

Avslutningsvis menar PwC att de inte tar större direkt hänsyn till bolagsformen vid sina M&A. De 

menar att de vid prioriteringen av möjliga synergier utgår ifrån kundens behov eller förväntningar. 

Vår kontaktperson poängterar senare under vår diskussion att ett bolag som har ett välgörande 

syfte (som flertal kooperativ) har rimligen även andra motiv och förväntningar på ett M&A än 

jämfört med ett aktiebolag. Utifrån det resonemangen och förutsättningarna har bolagsformen en 

bakomliggande påverkan på M&A processen.  
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6 ANALYS  
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån det resultat som framkommit i 

komparationsmatrisen och konfigurationsmatrisen. 

 

6.1 Analys av konfigurationsmatrisen 

I tabellen har fallföretagens olika kombinationer av påverkansfaktorerna omvandlas till binära 

uttryck i form av stora och små bokstäver som representerar hög respektive låg grad av 

påverkansfaktorerna. Konfigurationerna i den sammanställda tabellen visar på att realiserande av 

synergier uppnås med konfigurationerna R = LShKD och R = lSHKD. R = LShKD representeras 

av fallföretagen Arla, Kronans apotek samt SSAB. R = lSHKD representeras av fallföretagen 

Lantmännen och Orkla Foods. 

 

Faktorerna SKD, det vill säga, hög grad av standardiserat förarbete och PMI, hög grad av 

strategiskkoppling och hög grad av decentralisering återfinns i de två konfigurationerna som leder 

till en hög grad av realiserande av synergier. Detta innebär att en hög grad av alla de tre faktorerna 

är nödvändiga förutsättningar för att realisera synergier eftersom att de allihop finns representerade 

i båda konfigurationerna som leder till realiserande av synergier. Ingen av förutsättningarna kan 

anses vara en tillräcklig förutsättning, då ingen av faktorerna kan leda till realiserande av synergier 

på egenhand.  

 

I två faktorer skiljer sig konfigurationerna åt. Det är faktor 1 grad av likhet och faktor 3 grad av 

hänsyn till organisationskultur.  I dessa fall påvisar den första konfigurationen en hög grad av 

likhet och en låg grad av hänsyn till organisationskultur, medan den andra konfigurationen påvisar 

en låg grad av likhet och en hög grad av hänsyn till organisationskultur. Utslagen av dessa två 

konfigurationer går inte att kategorisera var för sig som en nödvändig förutsättning eller en 

tillräcklig förutsättning för att realisera synergier. Eftersom de två konfigurationerna också 

uppvisar skillnader i mer än en av faktorerna kan dock dessa utslag inte bortses från helt. Även om 

faktor 1 eller faktor 3 inte kan sägas vara varken nödvändig eller tillräcklig går det heller inte att 

utesluta deras påverkan på hur resultatet artar sig för hela den konfigurationen där de befinner sig. 
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En konfiguration avviker helt från de andra två. det är konfigurationen r = LsHkD, r = LsHkD 

innehas av fallföretaget Folksam. Sammanställning av Folksams resultat i komparationsmatrisen 

visar på att dennes konfiguration av påverkansfaktorer, inte leder till realiserande av synergier. 

Folksams konfiguration skiljer sig mot de andra konfigurationerna i faktor 2 grad av standardiserat 

förarbete och PMI samt faktor 4 grad av strategiskkoppling. Eftersom den beroendefaktorn R(r) 

skiljer sig åt när det gäller Folksams konfiguration jämfört med de andra fallföretagens 

konfiguration, går inte utslaget av Folksams konfiguration att analysera tillsammans med den 

andra två konfigurationerna. Det är därmed inte möjligt att dra några jämförande slutsatser av detta 

fall i denna analys. 

 

I de två konfigurationerna som resulterat i en hög grad av realiserande av synergier finns båda 

associationsformerna representerade I konfigurationerna R = LShKD finns det ett kooperativ och 

två aktiebolag. I R = lSHKD finns det ett kooperativ och ett aktiebolag. Konfigurationen som inte 

resulterat i en hög grad av realiserande av synergier består av ett kooperativ. Detta resultat 

indikerar att det inte finns ett givet samband mellan hur en M&A process ser ut beroende på 

associationsform. Resultatet indikerar även på att ett företags förmåga att realisera synergier inte 

beror på vilken associationsform det har. Studiens resultat påvisar att fallföretagen i denna studie 

realiserar synergier genom två olika konfigurationer av påverkansfaktorerna och det går inte att se 

att dessa konfigurationer har ett samband med typ av associationsform. 

 

6.2 Analys av det komparativa resultatet 

Studiens resultat och analys kan förutse att det finns vissa faktorer som kan klassas som 

nödvändiga förutsättningar för att ett företag ska lyckas få ut en hög grad av synergi realisering 

vid sina M&A. De faktorer som framstår som centrala i analysen visar sig spegla den 

processinriktade teorin väldigt väl.  

 

Utifrån studiens teoretiska referensram menar Tetenbaum (1999) att företag som implementerar 

M&A som en särskild strategi för skapa tillväxt lär sig och utformar en process som är 

standardiserad och effektiv. Denna studie visar på att det finns en likhet i hur fem av studiens sex 

företag förhåller sig till sin M&A process. De fem företagen som uppvisar en hög grad av synergi 
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realisering har alla som strategi att skapa tillväxt genom M&A. Dessutom uppvisar dessa företag 

också en hög grad av standardisering, vilket går i den  linje  Tetenbaums (1999) teori.   

 

Därmed kan en stor del av möjligheterna till att lyckas med att realisera synergier antas ligga i att 

företag lär sig och skapar rutiner. Detta kan verka logiskt, men importansen är relevant att påpeka.  

 

Epstein menar (2004) att en stor bidragande orsak till att M&A misslyckas beror på en dålig 

förståelse av företaget, ledningen förstår inte hur de ska lyckas ta till vara på de fördelar som ett 

M&A medför genom möjligheten till att realisera synergier. Med resultatet i vår studie kan vi se 

att de företag som har en lärdom och rutiner för hur M&A ska genomföras på bäst sätt också är de 

som faktiskt lyckas bäst. Som vår litteraturstudie påpekar är M&A processen och realisering av 

synergier är en komplicerad verksamhetsaktivitet. Den erfarenheten och förståelsen om företaget 

som våra respondenter besitter kan ha en stor påverkan på M&A-processens framgång.  

 

En möjlig anledning till att mängden misslyckade M&A är hög och Tetenbaums (1999) teori 

stämmer kan vara att M&A-verksamhet inte passar och lämpar sig alla typer av företag. Ett bolag 

som inte besitter kompetens och erfarenhet har därmed större chans att misslyckas med sitt M&A. 

Därmed är det en stor risk kopplad till M&A som tillväxtmodell, då denna erfarenhet om ett företag 

inte naturligt finns. Med detta går det att knyta an till vår syn på att den processinriktade teorin bör 

få ett större utrymme i etablerad forskning. Utan lärdom om processerna är det en omöjlighet att 

förutse den finansiella påverkan som ett M&A kan få på ett företag.  

 

Angående påverkansfaktorn strategisk koppling går det inte att göra några distinktioner av de två 

olika associationsformerna utifrån studiens analys. Av det empiriska resultatet går det inte att 

utläsa någon skillnad av att den ena associationsformen skulle vara mer strategiskt inriktad på 

M&A än den andre. Detta tyder på att båda associationsformerna förhåller sig till denna faktor på 

med samma synsätt. Det är därmed troligt att företagets strategiska val och inriktningar inte beror 

på vilken typ av associationsform de har, utan bolagsformen som enskild faktorer inte har en stor 

påverkan på M&A-processens framgång. 
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Den objektiva parten Johan (PwC) bidrar även med en dimension till analysen av den strategiska 

kopplingens betydelse vid ett M&A. Han menar att den strategiska kopplingens betydelse är 

beroende av vilket syfte ett M&A har. Vi kan därmed konstatera att våra fallföretag med största 

sannolikhet inte fattar beslut om M&A utifrån vad deras associationsform dikterar för 

valmöjligheter. Fallföretagen M&A styrs troligtvis av (som vi tidigare nämnt) av andra faktorer i 

deras omvärld.   

 

 Även om det inte finns tillräcklig forskning som validerar Hitt et al (2009) och Gadiesh et al 

(2003) teori om att en snabb process bidrar till en högre grad av framgång, pekar ändå denna 

studies resultat på att det är en möjlig komponent. Alla fem företag som uppvisar en hög grad av 

standardiserat förarbete och PMI-process har uppgett att de anser att en snabb process med tajta 

deadlines är bättre än att skynda mer långsamt. Arla lyfte specifikt fram att det alltid kommer att 

uppstå vissa problem även om man tar det lugnare och därför går det inte att undvika problem helt. 

Den bästa lösningen blir därför att ha en ambitiös plan. Jämfört med Folksam som var det enda 

företag som inte hade en hög grad av synergi realisering ser man att förhållandena är raka 

motsatsen. Folksam hade ingen hög grad av strategisk koppling och de uppvisade heller ingen hög 

grad av standardiserad process. Intervjusvaren ger även resultatet att de inte anser att en snabb 

process med tajta deadlines är en viktig del. Med denna bakgrund går det att anta att Hitt och 

Gadiesh et als (2003) forskning lyfter fram något viktigt. Det är förmodligen på det viset att 

snabbheten i processen och tajta deadlines är en konsekvens av den höga graden av 

standardiseringen när det gäller förarbetet och PMI-processen. Genom att företagen har ett 

standardiserat förfarande i hur processen ska gå till, möjliggör det även för en hög fart i 

genomförandet. Finns det en bra kontroll på vad som ska göras och en tydlig struktur kan arbetet 

flyta på genom att hinder lätt manövreras bort. Sedan bidrar givetvis standardiseringen till en 

inlärning av processen. Sker den ofta skapas ett beteende som sker på automatik för de som håller 

på med detta. Det är säkert därför snabbhet föredras, för att alla är införstådda med vad som ska 

göras och därmed bara gör det. 

 

 I fallet med Folksam där det istället uppskattades att processen fick ta sin tid, kan det tänkas att 

den bristande erfarenheten av en M&A-processen skapat en osäkerhet som bidrar till att en mer 

försiktighet uppskattas för att de inte ska missa viktiga faktorer. Detta får istället en motsatt effekt 
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då bristande struktur och försiktighet gör att viktiga möjligheter missas. Troligtvis hänger alltså 

standardiseringsfaktorn ihop med effekten man får ut av att vara snabb och använda sig av ett högt 

tempo. Även om spridningen i studiens resultat är begränsad är det svårt att tro på att en låg grad 

av struktur och hög snabbhet i utförandet hade fått samma resultat som hög standardisering och 

snabbhet. 

 

Vår objektiva part Johan stämmer in i den analys som denna studie gör angående Folksams 

negativa trend av synergirealisering.  Johan fokuserar på graden av hänsyn till standardisering och 

lyfter fram Folksams brist på att inte följa upp det arbete som gjort för att ta tillvara på 

synergimöjligheter. Detta anser han gör att de går miste om chansen att realisera synergier. Han 

fortsätter genom att förklara att det inte är möjligt att realisera något som man inte mäter och uttalat 

strävar efter. I jämförelse med de andra fallen är detta en omständighet som på ett tydligt sätt skiljer 

Folksam från de andra fallen. Vilket förklarar varför Folksam har en låg grad av synergirealisering 

utifrån deras förarbete och PMI-process.  

 

Tetenbaum (1999) och Karnani (2010) framhåller även den decentraliserade styrningen, det vill 

säga att projektledaren finns med i hela M&A-processen som avgörande vid en M&A process 

framgång. Denna teori stämmer bra in på samtliga av respondenter i denna studie. Denna 

påverkansfaktor går att förutse som en nödvändig faktor för de företagen som uppvisar en hög grad 

av synergirealisering och intervjusvaren rörande denna faktor visar på att den utsedda 

projektledaren finns med i beslutsprocessen från allra första början.  

 

Det kan finnas flertal med anledningar till att de 5 av 6 fallföretag i vår studie uppvisar samma 

resultat gällande faktorn likhetsgrad. Men en av de största förmodade anledningarna anser vi finns 

att hitta i kopplingen till standardiseringen.  

 

Forskning menar att ifall projektledaren är delaktig redan från uppstarten av M&A -processen 

bidrar det till att det är mer möjligt att utarbeta ett standardiserat förfarande gällande hur processen 

ska utföras. Projektledaren är den personen som ska styra och fatta besluten i den decentraliserade 

organisationen. Är projektledaren delaktig och får vara med och fatta beslut tidigt är det därmed 

troligt att denna person god kunskap om ledningens motiv och förväntningar på M&A processen. 
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På detta sätt undviker företag att det skapas missuppfattningar och att olika delar inom företag har 

skilda ambitioner med det som ska utföras.  

 

Genom att decentralisera styrningen möjliggörs det för snabba beslut. Ifall projektledaren är väl 

introducerad i processen från början kan snabbheten öka ännu mer samtidigt som det med all 

säkerhet även gör att de besluts som fattas blir mer korrekta än om projektledaren inte hade varit 

lika insatt i den process han leder.  

 

 I och med att den komparativa analysen av resultatet fastslår att en hög grad av decentralisering 

är en nödvändig faktor för att få en hög grad av synergirealisering kan vi konstatera att detta är 

helt rätt väg att gå med sin organisation ifall ett företag vill ha möjligheten att uppnå ett lyckat 

resultat med sitt M&A. 

 

Angående faktorn likhetsgrad skrevs det i inledningen utifrån Schriber (2009) att relaterade M&A 

är den typ av M&A som uppvisat den högsta grad av framgång, men att M&A inom orelaterade 

marknader fortfarande är möjligt, dock med fler risker inblandade. Resultatet i denna studie visar 

att de företag som lyckats bra med att realisera synergier använt sig av båda typerna. Det går 

därmed inte att säga om en hög grad av likhet var en nödvändig förutsättning. Det får därför antas 

att även om en hög grad av likhet enligt forskningen oftare leder till framgång, stämmer det ändå 

att orelaterade M&A också kan bedömas vara lika framgångsrika. Det finns heller inga 

indikationer i resultatet på att denna faktors utkomst avgörs av vilken typ av associationsform ett 

företag har.  

 

Av samtliga påverkansfaktor i vår analysmodell var det likhetsfaktorn som gav det mest tvetydiga 

resultatet. Det komparativa resultatet resulterade i att det inte går att avgöra ifall relaterade M&A 

är bättre att genomföra än orelaterade utifrån realisationsgraden av synergier. Den främsta 

anledningen till att förklara detta är nog att denna faktor kan ha minst betydelse av faktorerna på 

det slutgiltiga resultatet.  

 

Studiens resultat pekar istället på att det är gradering av de andra faktorerna som i större 

utsträckning avgör vad det blir för utfall av företagets M&A. Att relaterade M&A enligt Schriber 
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(2009) är den typ som uppvisat den högsta graden av framgång avgörs nog av att relaterade M&A 

enligt Schrieber (2009) inte kräver lika mycket arbete som de andra faktorerna för att få M&A 

processen ska bli framgångsrik. Vår komparativa studie visar att ifall hänsyn har tagits till de 

övriga påverkansfaktorerna uppfattas de som framgångsrika utifrån respondenternas 

förväntningar. 

 

Gällande graden av likhet mellan bolagen är det enligt vår objektiva part, Johan som är den absolut 

viktigaste processkomponenten. Han menar att den processkomponenten är mer väsentlig när det 

är hög nivå av expertis som krävs, exempelvis IT eller läkemedel. Bolag med olika 

associationsform kan befinna sig inom samma bransch och ifall branschen är viktigare än det 

strukturella, kan det förklara varför associationsformerna inte skiljer sig nämnvärt angående detta 

i denna studie. En bransch är aldrig specifik utifrån en viss associationsform och därmed minskas 

associationsformens påverkan.  

 

 

Inte bara Larsson och Finkelstein (1999) utan även Tetenbaum (1999) framhåller hur väsentlig 

organisationskulturen i integrationen och under M&A processen för att lyckas realisera synergier. 

Utfallet i denna studie påvisar dock att det är flera fall som har en låg grad av hänsyn till 

organisationskulturen, men som ändå lyckas nå framgång. Arlas, Kronans Apotek och SSABs 

agerande går därmed emot forskningsteorierna.  

 

En förklaring kan vara det mönster som går att utläsa ur de två konfigurationerna som bidrar till 

en hög grad av synergirealisering. I den konfigurationen där fallen uppvisar en låg grad av hänsyn 

till organisationskulturen har de också uppvisat en hög grad av likhet i sina M&A. I Den andra 

konfigurationen har vi istället ett motsatt förhållande.  

 

Med utgångspunkt från det som presenterats i inledningen om att likhet innebär att företag befinner 

sig inom samma bransch, siktar på samma kundsegment och producerar/säljer liknande produkter. 

Det är möjligt att likartade företag har organisationskultur som påminner om varandra i dessa 

företag.  
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Därmed kan utfallet i konfigurationen bero på att dessa företag inte behöver visa lika stor hänsyn 

till organisationskulturen eftersom den redan är så pass lik i grunden mellan företag som är 

likartade med varandra. I fallet med den andra konfigurationen gäller då i så fall att en låg grad av 

likhet kanske kräver en högre grad av hänsyn till organisationskulturen, eftersom företagens 

verksamheter inte påminner lika mycket om varandra när de förutsättningarna gäller. Denna 

frågeställning inryms dock inte i denna studies omfattning, men är möjligt att undersöka i fortsatt 

forskning.  

 

Klart är dock att utfallet i dessa två faktorer inte påverkar utfallet märkbart när de ingår i en 

konfiguration där det uppvisas en hög grad av standardiserat förarbete och PMI, strategisk 

koppling och decentraliserad styrning.  

 

Utifrån detta kan vi därmed konstatera att organisationskulturens inverkan på M&A-processen 

förändras beroende på ifall det uppvisas en hög eller låg grad gällande flertal av de andra faktorerna 

i studien. Förutom likhetsfaktorn kan vi även se att en hög grad av standardisering minskar 

betydelsen av att ha en hög grad av hänsyn till organisationskulturen. Det är möjligt att en hög 

grad av standardisering bidrar till att processen upplevs, som en av våra respondenter förklarade, 

mer självflytande. Det vill säga att inte skev organisationskultur har makten att påverka M&A 

procesen.  

 

Utifrån vår empiri är det tydligt bland våra respondenter att ifall det finns klara riktlinjer för hur 

processen är utformad och dessa planer är kommunicerade i organisationen upplevs M&A 

processen som mer framgångsrik. Respondenten, Folksam hade agentteoretiska konflikter inom 

bolaget angående organisationskulturen vilket skapade vantrivsel och resulterade i en upplevd 

misslyckad M&A process. Ifall kommunikationen är tydlig är det enligt vår empiri lättare att 

hantera och föra över det man vill åstadkomma till de anställda i organisation, vilket leder till att 

M&A-processen blir en del av organisationskulturen.  

 

En hög grad av decentraliserad styrning kan leda till en liknande effekt på organisationen i stort. 

Därmed blir det lättare för anställda i organisationen att förstå syftet med M&A och därmed även 

ställa sig bakom det som företaget vill åstadkomma med sitt M&A.  
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 Utifrån vår studie och insamlad empiri har vi inte uppfattat några indikationer att bolagsformen 

har en direkt betydande påverkan på M&A processens upplevda framgång. Att det var två 

“positiva” konfigurationer som innehöll företag av båda associationsformerna säger oss istället att 

associationsformen inte har en betydelse i undersökningen av denna studies fallföretag. Därmed 

har associationsformerna grundskillnader ingen effekt som går att avgöra genom att genomföra 

denna typ av analytisk studie utifrån de utvalda påverkande faktorerna för en M&A-process. Det 

går därmed att säga att det som är avgörande för om ett företag skall lyckas med ett M&A inte har 

med företagets specifika förutsättningar att göra. Det avgörande är mer kopplat till hur företagen 

väljer och är kapabla till att hantera faktorerna i processen oavsett deras ursprungliga 

förutsättningar. 
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7 Diskussion & slutsats             

Detta kapitel ämnar att diskutera det resultat som analysen gav i det tidigare kapitlet. Återkoppla 

till forskningsteori från inledningskapitlet och referensramen samt att presentera vilken slutsats 

studien har kommit fram till, genom att besvara studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt med förslag på vidare forskning inom ämnet. 

7.1 Diskussion 

Denna studies syfte har varit att försöka undersöka ifall det finns en uppenbar skillnad i den grad 

kooperativ och aktiebolag lyckas realisera synergier. I vår bedömning av graden av hänsyn till 

påverkansfaktorerna utgår vi ifrån respondenternas föreställning av M&As framgång och hänsyn 

till påverkansfaktorerna i sin M&A-process. För att validera deras föreställning av ett M&As 

framgång studiens analys även utgått ifrån artiklar och undersökningar inom ämnet som analyserar 

utfallet av respondenternas M&A och avslutningsvis finansiell information i form av 

årsredovisningar, årsbokslut och likartade finansiella rapporter. 

 

Den forskning gjord av Elster (1989), Shrader (2002) som menar att kooperativ i högre 

utsträckning än någon annan bolagsform uppvisar en lägre grad av misslyckande stöds inte av 

denna studie. Det resultat som komparationen visar ger oss information om att 

associationsformerna inte skiljer sig åt tillräckligt mycket i deras utförande för att det med säkerhet 

ska gå att härleda till att en associationsform är mer lyckosam. 

 

Vår objektiva part Johan hos PwC menar med sin erfarenhet inom branschen och synsätt att vissa 

faktorer betydelse i en M&A processen styrs av syftet och branschen. Ifall vi tänker oss att det är 

marknaden som styr mycket av bolagens syfte samtidigt som branschen är mer avgörande än 

exempelvis det strukturella, kan det möjligen vara en förklaring till studiens resultat.  

 

Det ska dock påpekas att det heller inte går att förkasta den forskning som påvisar att kooperativ 

har en lägre grad av misslyckande. Denna studie har avgränsat sig till att enbart fokusera på 

analysmodellens påverkansfaktorer och respondenternas upplevda förväntningar samt resultat av 

M&A. Flertal faktorer som exempelvis kooperativets inneboende relationskonstruktion som 

handelsnätverk har inte analyserats i denna studies omfattning.   



 

93 

 

Ur komparationsmatrisens utfall av det empiriska materialet har vi inte kunnat isolera några 

mönster i jämförelse mellan de två associationsformerna. Denna studies resultat går därmed mot 

tidigare framlagd teori vilket kan dock innebära att den relationsbaserade inriktningen för 

kooperativ är en bakomliggande orsak och inte möjlig att identifiera via den här studiens 

angreppsätt. Men ifall den aspekten ändå spelade en central roll i hur M&A processen går tillväga 

torde den ha uppenbarats sig i jämförelsen med aktiebolagens process i denna studie.  

 

Detta baserat på hur de värderar och graderar sitt arbete med utgångspunkt från påverkansfaktorer 

i M&A-processen. Angående dessa påverkansfaktorer går det inte att urskilja studiens 

analysgrupper från varandra. Annorlunda ansatser och analyspunkter kan hitta faktorer där 

analysgrupperna särskiljs, men i denna studie har vi inte kunnat isolera några sådana.    

 

Det är intressant att vi lyckades stöta på ett scenario i vår datainsamling som går att relatera till 

Larsson och Finkelstein (1999). När Larsson och Finkelstein (1999) genomförde sin ena fallstudie 

använde den en faktor som gick ut på motstånd från anställda. Ett sådant förfarande är just vad 

Larsson och Finkelstein (1999) menar kan förstöra ett framgångsrikt realiserande av synergier. I 

fallet Folksam i vår studie framkom det att Folksam stött på hårt motstånd från anställda i företag 

de velat förvärva. Folksam uppvisar i helhet inget bra resultat när det gäller synergirealisering vid 

sina M&A.  

 

Att Folksam uppvisar en hög grad av hänsyn till just organisationskulturen, kan vara utifrån deras 

historiska misstag att inte ta hänsyn till den vid ett tidigare M&A. Utifrån studien 

komparationsanalys och graden av realiserande av synergier får vi som forskare indikationer att 

det inte går att behandla ett M&As påverkansfaktorer helt individuellt i praktiken. Allt som görs i 

förhållande till en faktorer får förmodligen konsekvenser även för andra faktorer. Bristen på ett 

standardiserat system för denna typ av verksamhet samt att M&A inte är strategisk kopplat till 

Folksams tillväxt är troliga faktorer som har påverkat de anställdas motstånd. Detta har därmed 

inte gått att väga upp med hjälp av att lägga stor vikt vid att hantera organisationskulturen på ett 

tillfredsställande sätt.  
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Detta säger oss att studiens valda ämnesområde är komplext och att de mönster som ges i hur 

förhållandena är mellan faktorer utifrån konfigurationsmatrisen är något som är ytterst intressant 

att genomföra mer fördjupande studier inom. Mer specifikt de faktorer som går att klassificera som 

tillräckliga eller nödvändiga enligt Denk (2002). Forskningsinriktningar kopplade till detta område 

bör kunna vara en bra förlängning av denna studies resultat.  

 

När respondenterna diskuterar vilka typer av synergier som är lättast och mest eftertraktade är de 

överens om att kostnadssynergier är de lättare att realisera. Kostnadssynergier utvinns genom att 

förändringar och anpassningar görs internt. Det är kostnadssynergierna som framförallt nås fortast 

i och med att de uppstår i den process som berör integrationen av förvärvet vid ett M&A. De 

faktorer som undersökts i denna studie gällande företagens M&A-process berör främst hur 

företagen är i relation till kostnadssynergierna även om studien i sig inte tagit i beaktning ifall 

företagens svar är baserat utifrån specifika synergier. 

 

Något överraskande framkom det i intervjuerna att även intäktssynergier är minst lika intressanta 

i förhållande till varandra för företagen. Forskningen är överens om att kostnadssynergier är de 

synergier som är lättast att nå för företag eftersom de är mer lätthanterliga. Intäktssynergier utgör 

en mycket högre risk men de är alltså minst lika eftertraktade för företagen. Hur detta spelar in på 

resultatet i studien går bara att spekulera i men det anses värt att nämna att företagens inriktning 

gentemot de två synergityperna kan ha påverkat hur deras M&A process beskrivits. 

 

Slutligen bör även Hitt et al (2009) och hans syn på att företag ofta överskattar sin förmåga tas i 

hänsyn. Som vi tidigare konstaterat i metodavsnittet finns det en risk för att respondenternas 

subjektiva värderingar kan färga empirin. Denna subjektivitet skulle därmed kunna visa sig 

starkast när det kommer till att bedöma om företagen har något framgång med sina M&A. Även 

om det går att validera några av företagens bedömning av framgång och effekt av M&A och 

realisering av synergier. Vi har i studien försökt validera och objektifiera vår klassificering och 

teorier i högst möjliga mån med sekundära källor samt diskussioner med objektiv part med 

mångårig erfarenhet. 
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Bedömning av framgång är som etablerad forskning inom ämnet har diskuterat svårt att bedöma 

och generalisera på andra företag.  Det är inte säkert att en så stor majoritet skulle bedömas ha en 

hög grad av framgång ifall denna faktor hade tillförts fler och mer noggrannare parametrar av vad 

som kan klassas som god framgång. Ett bolags framgång kan vara ett annat bolag uppleva som 

mindre framgångsrikt, därmed utgår vi i huvudsak ifrån respondenternas förväntningar och 

upplevelse. I denna studie utgår som bekant bedömningen från att företagen sett en effekt oavsett 

hur liten den kan vara, bara den har bedömts som ett resultat av just den fusion eller förvärv som 

har genomförts.   

 7.2 Slutsats 

Studiens utformade syfte och frågeställningar var att undersöka ifall ett företags associationsform 

har betydelse när det gäller att realisera synergier och vilka grader av hänsyn fallföretagen ägnar 

åt faktorer som påverkar hur utfallet av en M&A process blir. Utifrån analysen är slutsatsen att 

associationsformen som enskild faktor inte har en tydlig betydelse av utfallet av en M&A-process.  

 

Komparationen och konfigurationsanalysen ger ett blandat resultat där både kooperativ och 

aktiebolag finns representerade i samma konfigurationer. Därmed är vår slutsats att 

associationsformen inte har en tydlig betydelse på M&A-processens utfall. Vare sig för hur ett 

företags M&A-process gestaltar sig och i vilken grad de kan bedömas som framgångsrika.  

 

Resultatet visar att associationsformen inte har någon påverkan alls utifrån studiens undersökning 

av de utvalda påverkansfaktorerna. Konfigurationerna visar på att sammansättningen av 

konfigurationerna har en högre relevans än variabeln associationsform, eftersom båda 

associationsformerna finns representerade i samma konfigurationer. Studiens resultat visar att 

faktorer som klassat som nödvändiga förutsättningar, det vill säga grad av standardiserat förarbete 

och PMI, grad av strategisk koppling och grad av decentraliserad styrning har en högre relevans 

än associationsformen. Utfallet på dessa faktorer uppvisar ett oberoende gällande 

associationsformen. Vi kan se att de påverkansfaktorer som klassificeras som nödvändiga 

förutsättningar i konfigurationsmatrisen bekräftar den syn som Hitt et al (2009), Tetenbaum (2009) 

m.fl. processrelaterade forskare har gällande vilka processområden i en M&A-process som är 

centralast att fokusera uppmärksamheten på.  
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Studiens empiriska resultat uppvisar en tydlig motsägelse till synergiparadoxen (Cording, 2002), 

samtliga respondenter menar att de har upplevt i sina förvärv att de har erhållit någon typ av 

kostnads- eller intäktsfördel genom samordning av verksamheten som en följd av sitt M&A. Denna 

studies empiriska resultat utgör och presenterar därmed en god grund för vidare forskning för att 

undersöka i en djupare undersökning vad skillnaden kan bero på.   

 

Denna studie ger inte några indikationer på att företag med olika associationsform agerar utifrån 

skilda arbetssätt i M&A-processen. Därmed är studiens slutsats angående denna fråga att 

kooperativs och aktiebolags M&A-processer är likartade och inte går att särskilja utifrån denna 

studies valda forskningsansats.  

7.3 förslag på vidare forskning inom området 

Vidare forskning inom denna studies ämnesområde kan förslagsvis vara att mer djupgående 

studera en av alla de påverkansfaktorer som tas upp i denna studie. Genom en mer djupgående 

analys är det kanske möjligt att upptäcka bakomliggande faktorer som kan ge en mer omfattande 

förståelse för hur företagens M&A-processer leder fram till exempelvis det resultat som har 

presenterats i den här studien. 

 

En möjlig ansats vore att utgå ifrån de påverkansfaktorer som klassificerats som nödvändiga 

förutsättningar. Genom att studera dessa faktorer närmare går det möjligen att mer djupgående 

kartlägga beroendet mellan de olika faktorer som klassats som nödvändiga faktorer, men även hur 

beroendet ser ut mellan faktorer som klassificerats som nödvändiga och helt neutrala faktorer. 

 

Att utöka den här typen av studie genom att tillföra en experimentell ansats hade även kunnat ge 

den en annan dimension. Därför skulle observationer som undersöker påverkansfaktorerna vara en 

naturlig förlängning och en intressant vidareforskning inom detta ämnesområde. Det kan även 

tänkas att man utökar empirin med intervjuer med fler personer på olika nivåer inom företagen, 

alternativt använder sig av enkäter. På detta vis kan ens forskningsfråga få olika infallsvinklar och 

om möjligt kommer det då kunna upptäckas nya faktorer som är viktiga när det gäller M&A och 

realiserande av synergier. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjuguide: 

● Vilken är den vanligaste typen(fusion eller förvärv) av M&A ni genomför? varför är det 

så? 

● Väljer ni att tillämpa M&A på likartade företag eller på olikartade eller båda? Till största 

del? 

● När det gäller just M&A processen: 

○ Hur mycket väger ni in organisationskulturen när det gäller era beslut runt M&A? 

○ hur viktigt anser ni kulturen är i valet av M&A case? 

○ ingår kulturen som en central faktor i er M&A process?   

○ skiljer det sig åt ifall det är en fusion/sammanslagning eller ett förvärv som sker? 

● Hur ser er PMI process ut? 

○ förarbetet 

○ Deadlines? Tidsmarginaler(ser ni till att ha tajta deadlines där processen går fort 

eller skyndar ni mer långsamt)? Vad utgår ni främst ifrån vid Er planering? 

○ Upprättar Ni workstreams  mellan företagens avdelningar? 

○ Hur ser ledarskapskulturen ut kopplat till M&A(Centraliserad/decentraliserad 

integration och beslutsprocess)? Upplever ni att det finns brister med denna typ av 

metod?  Motivera varför isåfall? Kan det skilja sig från fall till fall (typ av M&A 

och målföretag) ? 

● Tar ni hänsyn till den strategiska kopplingen mellan er och det förvärvade bolaget? Är 

M&A en av Er företagsstrategi? 

● Har ni effektivitetsuppföljning till era M&A? Hur gestaltar den sig? Har ni 

uppmärksammat effektivitetsfördelar som en följd av M&A? 

● Vilka typer av synergier strävar ni främst att realisera vid M&A?  (Kostnadssynergier eller 

intäktssynergier?) 

● Upplever ni fördelar kontra nackdelar med Er bolagsform gällande uppköp? 

  

● Upplever ni fördelar kontra nackdelar med Er bolagsform gällande bolagsintegration? 

● Upplever ni fördelar kontra nackdelar med Er bolagsform gällande realiserandet av 

synergier? 

  

● Har ni uppmärksammat någon annan betydande faktor som påverkar Er M&A-process som 

vi inte har diskuterat under denna intervju? 
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