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Sammanfattning 
 
Denna uppsats intresserar sig för motiven till företagsförvärv. Företagsförvärvens 
effekter har i många studier visats vara negativ ur aktieägarsynpunkt men trots detta 
så fortsätter företagsledningar att företa företagsförvärv. Denna paradox har gjort att 
många forskare intresserat sig för att undersöka företagsledningarnas motiv till före-
tagsförvärv för att på den vägen eventuellt kunna lösa paradoxen. Det empiriska un-
derlaget i sådana undersökningar har oftast tagits fram genom intervjuer med olika 
personer med djup insyn i företagsaffärer. Denna uppsats undersökning har dock 
inriktat sig på att använda s.k. erbjudandehandlingar som empiriskt underlag efter-
som de utgör ett rikt material vars innehåll anknyter till uppsatsens ämne. En erbju-
dandehandling måste enligt svensk lag upprättas när t.ex. ett bolag lägger ett offent-
ligt uppköpserbjudande gällande ett i Sverige börsnoterat bolags aktier och 
erbjudandehandlingen ska innehålla ett avsnitt om budets motiv. Genom att 
undersöka detta motivavsnitt i erbjudandehandlingarna genom en kvalitativ 
innehållsanalys har olika kategorier av motiv identifierats och dessa har sedan 
jämförts med de generella motiv till företagsförvärv som formulerats i tidigare 
forskning och av olika teoretiker. Resultatet av undersökningen visar att det i en 
erbjudandehandling oftast finns flera olika motiv till varför ett förvärv görs och att 
avnoteringsmotiv samt juridiska motiv är relativt vanliga motiv som anges i 
erbjudandehandlingarna. Dessa två kategorier av motiv har dock inte fått särskilt stor 
uppmärksamhet varken i tidigare forskning eller av olika teoretiker inom 
företagsförvärv. Undersökningen visar också att personliga och ledningsmässiga 
motiv samt mer kontroversiella motiv, t.ex. skattemotiv, som identifierats i tidigare 
forskning och av olika teoretiker inte går att finna i erbjudandehandlingarna. 
 



 

 

Abstract 
 
This thesis explores the motives for mergers and acquisitions. Results of past studies 
have shown that the effects of mergers and acquisitions are destructive from a share-
holder's point of view. Despite of this fact companies' management continue to per-
form mergers and acquisitions. As a consequence, this paradox has led scholars to 
get interested in exploring the companies' management's motives for performing 
mergers and acquisitions. The empirical material explored by the scholars has often 
consisted of interviews with different persons with deep insight regarding mergers 
and acquisitions. However, the examination of motives in this thesis focuses on uti-
lising so called offer documents as an empirical foundation because they offer a rich 
material and their content relates to the thesis' subject. According to Swedish law an 
offer document has to be established when for example a company makes a public 
offer to purchase the shares in a company listed in Sweden and the offer document 
has to contain a section regarding the offer's motives. By examining the motives sec-
tion in the offer documents using a qualitative content analysis method several dif-
ferent categories of motives has been identified and these categories has then been 
compared to the general motives for mergers and acquisitions formulated in past 
research and by various theorists. The result of the examination shows that there are 
often several motives expressed in the offer documents regarding why the merger 
and acquisition is performed and that delisting motives and legal motives are rela-
tively common motives stated in the offer documents. However, these two categories 
of motives have not gotten any particular attention in past research or by various 
theorists active within the field of mergers and acquisitions. The examination also 
shows that personal and managerial motives as well as more controversial motives, 
such as tax motives, formulated in past research and by various theorists are not 
found in the offer documents. 
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1 Introduktion 

1.1 Problembakgrund 
 
Företagsförvärv är ett vanligt förekommande fenomen som man kan läsa om var och 
varannan dag i affärspressen. Bara i Sverige skedde det mellan 2002 och 2009 ca. 
5000-6000 företagsförvärv varje år.1 Köpeskillingen vid ett företagsförvärv kan uppgå 
till mycket stora belopp och ett eventuellt misslyckande av köparbolaget att integrera 
ett målbolag på ett bra sätt i sin verksamhet kan bl.a. leda till stora kostnader och 
uteblivna vinster.2 Ett lyckat förvärv kan dock å andra sidan leda till positiva effekter, 
som t.ex. ökade marknadsandelar, och därmed till bl.a. ökad vinst samt tillväxt för 
köparbolaget. Forskning om företagsförvärv inom företagsekonomin har pågått i ca. 
30-40 år och under denna tid har ett vanligt fokus med studierna varit att försöka att 
utvärdera om företagsförvärv är framgångsrika eller inte.3 Ett flertal studier visar att 
majoriteten av företagsförvärven inte leder till något ökat värde för aktieägarna i kö-
parbolaget utan att företagsförvärv istället i många fall kan minska värdet av köpar-
bolaget.4 Frekvensen av företagsförvärven har trots dessa bistra utsikter dock inte 
minskat och därför har många forskare inom området ställt sig frågan om varför fö-
retagsledningar ändå beslutar sig för att göra företagsförvärv.5 Det finns med andra 
ord en debatt inom företagsekonomin som handlar om varför företagsledningar ger 
sig in i företagsförvärv trots att tidigare forskningsresultat visar att företagsförvärv 
oftast är destruktiva utifrån köparbolagens aktieägares ögon. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
För att förstå den ovannämnda paradoxen, dvs. varför företagsledningar ger sig på en 
för aktieägarna sannolikt destruktiv verksamhet i form av företagsförvärv, har forska-
re angripit problemet från två olika håll.6 Dels genom att ställa sig frågan om det sätt 
som ett företagsförvärv utvärderas på är korrekt, dvs. om företagsförvärvens effekter 
mäts på ett rättvisande sätt. Om det är så att företagsförvärv inte utvärderas på ett 

                                                      
1 Sevenius, Företagsförvärv, s. 59. 
2 Den terminologi som kommer att användas fortsättningsvis är köparbolag och målbolag. 
Köparbolag avser det bolag som köper eller vill köpa aktierna i ett annat bolag, dvs. i 
målbolaget. 
3 Angwin, Motive Archetypes in Mergers and Acquisitions (M&A): The Implications of a Configurational 
Approach to Performance, Advances in Mergers & Acquisitions, s. 78 samt Marks och Mirvis, Merge 
Ahead: A Research Agenda to Increase Merger and Acquisition Success, Journal of Business and Psy-
chology, s. 161. 
4 Se bl.a. Angwin, s. 78, Brouthers m.fl., If Most Mergers Fail Why Are They so Popular?, Long Range 
Planning, s. 347, Calipha m.fl., Mergers and acquisitions: A review of phases, motives, and success factors, 
Advances in Mergers & Acquisitions, s. 2-4 och Sevenius, s. 91. 
5 Se bl.a. Angwin, s. 78, Brouthers m.fl., s. 347, Duksaitė och Tamošiunienė, Why companies decide 
to participate in mergers and acquisition transactions, Science - Future of Lithuania, s. 21 och Trautwein, 
Merger Motives and Merger Prescriptions, Strategic Management Journal, s. 283. 
6 Angwin, s. 78. 
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rättvisande sätt så skulle företagsledningars beslut att ingå företagsförvärv kunna rätt-
färdigas eftersom tidigare studier inte gett en korrekt bild av företagsförvärvens ef-
fekter.7 Dels genom att ställa sig frågan om företagsledningarna är omdömeslösa vad 
gäller deras motiv till att göra företagsförvärv. Om det är så att företagsledningarna är 
omdömeslösa i sina motiv, t.ex. pga. mänsklig svaghet, skulle deras val att ändå göra 
företagsförvärv, som alltså bevisligen oftast blir misslyckade, kunna förklaras av deras 
bristande omdöme.8 Frågan om hur ett företagsförvärvs effekter ska utvärderas på ett 
rättvisande sätt har fått ganska stort utrymme i forskningen och metoderna för mät-
ning har kontinuerligt förfinats. Resultaten av olika typer av utvärderingsstudier är 
dock samstämmiga och det är fortfarande så att de flesta företagsförvärven anses 
vara misslyckanden.9  
 
Av den anledningen är det relevant att rikta in sig på frågan om företagsledningarnas 
motiv till att göra företagsförvärv. Frågan om företagsledningarnas motiv är viktig 
eftersom det är motiven som avgör om ett företagsförvärv blir av eller inte.10 Ett 
flertal studier om företagsledningars motiv till att göra företagsförvärv har gjorts tidi-
gare. De flesta av studierna om motiven till företagsförvärv har haft en av två gene-
rella inriktningar.11 Antingen har studierna inriktats på att utveckla omfattande ”lis-
tor” innehållandes alla potentiella målsättningar som företagsledningar kan tänkas ha 
och som eventuellt kan motivera ledningarna att göra företagsförvärv.12 Alternativt så 
har de inriktats på att undersöka hur vissa särskilda målsättningar motiverar ledning-
arna att göra företagsförvärv.13 Bl.a. har intervjuer gjorts med köparbolagens 
mellanhänder som anlitats i företagsförvärven, t.ex. advokatbyråer, banker etc., men 
också med välinitierade företrädare i ledningspositioner hos köparbolagen och syftet 
med intervjuerna har varit att inventera samt förstå de olika motiv som finns till ett 
företagsförvärv.14  
 
1.3 Problematik 
 
När ett köparbolag vill köpa alla eller en del av aktierna i ett svenskt eller utländskt 
målbolag och därför lämnar ett offentligt bud för aktierna till målbolagets aktieägare 
kallas det för ett s.k. offentligt uppköpserbjudande i enlighet med lagen om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.15 Enligt samma lag måste köparbolaget vid 
                                                      
7 Ibid.  
8 Ibid. 
9 Ibid., s. 78-79. 
10 Trautwein, s. 283. 
11 Walter och Barney, Research Notes and Communication Management Objectives in Mergers and Acquisi-
tions, Strategic Management Journal, s. 79. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Walter och Barney, s. 79 ff., Brouthers m.fl., s. 348 ff. och Mukherjee m.fl., Merger Motives and 
Target Valuation: A Survey of Evidence from CFOs, Journal of Applied Finance, s. 7 ff. 
15 SFS 2006:451. Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Det bör noteras att 
budgivaren inte nödvändigtvis behöver vara en juridisk person, dvs. ett bolag, utan att den även 
kan vara en fysisk person. I den fortsatta framställningen är dock utgångspunkten att budgivaren 
är ett bolag. 



 

 5 

ett sådant offentligt uppköpserbjudande lämna in en s.k. erbjudandehandling till Finans-
inspektionen om målbolaget är börsnoterat i Sverige. I erbjudandehandlingen ska 
bl.a. motiven till varför köparbolaget vill köpa aktierna i målbolaget framgå så att en 
aktieägare i målbolaget kan fatta ett välgrundat beslut huruvida den vill sälja sina akti-
er till köparbolaget.16 Erbjudandehandlingen ska sedan godkännas av Finansinspek-
tionen och om den godkänner erbjudandehandlingen publiceras handlingen i ett pro-
spektregister på Finansinspektionens hemsida.17 Det är motivavsnitten som anges i 
erbjudandehandlingarna som är denna uppsats empiriska material. Med anledning av 
att det publicerats 76 erbjudandehandlingar sedan november 2006 i Finansinspektio-
nens prospektregister är det ett gediget material som lämpar sig för en kvalitativ in-
nehållsanalys med inriktning på vilka motiv som presenteras i dokumenten.18 
 
1.4 Undersökningsfrågor 
 
Följande undersökningsfrågor ska besvaras i denna uppsats: 
 
 1. Vilka motiveringar till företagsförvärv diskuteras i tidigare forskning 
 och av olika teoretiker?  
 2. Vilka motiveringar till företagsförvärv anges i erbjudandehandlingar-
 na?  
 3. Vad finns det för skillnader mellan motiven som diskuteras i tidigare 
 forskning och av olika teoretiker jämfört med de motiv som anges i 
 erbjudandehandlingarna och hur kan dessa eventuella skillnader upp-
 fattas? 
 
1.5 Syfte 
 
Med anledning av att det finns en debatt om varför företagsledningar företar före-
tagsförvärv trots att deras effekt oftast är negativ är det intressant och viktigt att un-
dersöka vilka motiv som presenteras av köparbolagen i erbjudandehandlingarna. Syf-
tet är att genom att jämföra motiven som förekommer i erbjudandehandlingarna med 
motiven som diskuteras i tidigare forskning och i teorier om motiv till företagsför-
värv att bidra till kunskapen om vilka motiv som anges i erbjudandehandlingarna 
samt därmed också i förlängningen om vilka motiv som kan finnas till företagsför-
värv rent generellt. Eftersom en erbjudandehandling är det dokument som en aktie-
ägare i ett målbolag mottar för att utvärdera ett köparbolags bud på målbolaget är det 
intressant att undersöka vilka motiv som anges i erbjudandehandlingarna och om 
dessa motiv är samma som identifierats i tidigare forskning samt av olika teoretiker 
inom företagsförvärvsområdet eller om erbjudandehandlingarna skiljer sig på något 
sätt. 

                                                      
16 SFS 1991:980. Lag om handel med finansiella instrument. 
17Prospektregistret, Finansinspektionen. 
18 Se bilaga 1 för en förteckning över de undersökta erbjudandehandlingarna. 
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1.6 Forskningsbidrag 
 
Det forskningsbidrag som kommer att ges via studien är att studien dels kommer att 
leda till en större insikt i vilka specifika motiv som anges i erbjudandehandlingarna vid 
ett företagsförvärv men även till en större insikt i vilka potentiella generella motiv som 
kan finnas till företagsförvärv. Kunskap om skillnaderna mellan dessa specifika och 
generella motiv samt hur skillnaderna kan uppfattas kommer också att ges. Eftersom 
det empiriska urvalet kommer att vara relativt stort då erbjudandehandlingarna upp-
går till 76 stycken kan man via studien få insikt i hur motiveringsarbetet i dessa hand-
lingar fungerar vilket är av särskilt intresse sedan det i tidigare forskning visat sig vara 
svårt att lyckas med företagsförvärv.  
 
1.7 Avgränsningar 
 
I denna uppsats är det enbart köparbolagens motiv till företagsförvärv som under-
söks och inte vad en aktieägare i ett målbolag kan tänkas ha för eventuella motiv till 
att sälja sina aktier till ett köparbolag. Vidare utgörs denna uppsats empiriska under-
lag av motiv som anges i erbjudandehandlingar, vilka alltså enligt svensk lag enbart 
behöver upprättas vid offentliga bud till aktieägare i målbolag som är börsnoterade i 
Sverige. Den empiriska undersökningen kan med andra ord sägas vara avgränsad till 
att undersöka motiv gällande köp av börsnoterade bolag.  
 
1.8 Begrepp 
 
Företagsförvärv brukar översättas till engelska med termen mergers and acquisitions. Det 
finns dock en juridisk skillnad i begreppen vad avser svensk lagstiftning som är bra 
att känna till. Merger kan översättas till det svenska ordet fusion, dvs. ett samgående 
där två juridiska personer slås ihop och efter sammanslagningen bildar en juridisk 
person. En fusion är med andra ord inget köp och fusioner följer ett förfarande som 
regleras i aktiebolagslagen.19 Acquisition kan översättas till det svenska ordet förvärv, 
dvs. ett köp där ett köparbolag köper ett målbolags aktier och där de två juridiska 
personerna även efter förvärvet utgör två separata juridiska personer. Målbolaget 
utgör dock efter köpet i regel ett dotterbolag till köparbolaget, som i sin tur är moderbo-
lag, vilket gör att köparbolaget som dominerande aktieägare i målbolaget kan kontrol-
la det. Detta förhållande mellan moderbolag och dotterbolag kallas för en koncern.20 
När termen företagsförvärv används i denna uppsats är det enbart dessa senare för-
värv (acquisitions) som avses och inte fusioner (mergers). 
  
 
 
 
                                                      
19 SFS 2005:551. Aktiebolagslag. Ett köp kan dock möjliggöra för en fusion i senare led. 
20 Ibid. 
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1.9 Disposition 
 
Denna uppsats kommer att disponeras enligt följande. Kapitel två består av en littera-
turstudie som innehåller en genomgång av tidigare forskning och ett teoretiskt per-
spektiv gällande företagsförvärv. I kapitel tre beskrivs uppsatsens forskningsansats och 
metod. Kapitel fyra redovisar sedan den empiriska undersökningen och resultatet av 
undersökningen analyseras. I det sista kapitlet, kapitel fem, följer en slutdiskussion 
kring denna uppsats och resultatets praktiska implikationer samt framtida forskning 
diskuteras. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Introduktion 
 
Undersökningsfrågorna i denna uppsats är:  
 
 1. Vilka motiveringar till företagsförvärv diskuteras i tidigare forskning 
 och av olika teoretiker?  
 2. Vilka motiveringar till företagsförvärv anges i erbjudandehandlingar-
 na?  
 3. Vad finns det för skillnader mellan motiven som diskuteras i tidigare 
 forskning och av olika teoretiker jämfört med de motiv som anges i 
 erbjudandehandlingarna och hur kan dessa eventuella skillnader upp-
 fattas? 
 
Syftet är att genom att jämföra motiven som förekommer i erbjudandehandlingarna 
med motiven som diskuteras i tidigare forskning och i teorier om motiv till företags-
förvärv att bidra till kunskapen om vilka motiv som anges i erbjudandehandlingarna 
samt därmed också i förlängningen om vilka motiv som kan finnas till företagsför-
värv rent generellt. Eftersom en erbjudandehandling är det dokument som en aktie-
ägare i ett målbolag mottar för att utvärdera ett köparbolags bud på målbolaget är det 
intressant att undersöka vilka motiv som anges i erbjudandehandlingarna och om 
dessa motiv är samma som identifierats i tidigare forskning samt av olika teoretiker 
inom företagsförvärvsområdet eller om erbjudandehandlingarna skiljer sig på något 
sätt. 
 
Många studier om företagsförvärv handlar om dess eventuella värdeskapande effek-
ter, något som också nämndes i inledningen av denna uppsats.21 De flesta studierna 
inom området har inte påvisat att ett företagsförvärv skapar värde för köparbolaget. 
Detta brukar kallas för framgångsparadoxen, dvs. att trots att ett flertal studier visar 
på att företagsförvärv oftast misslyckas så fortsätter företagen att göra dem. Den typ 
av studier som främst gjorts inom området och vars resultat uppvisar dessa negativa 
resultat har företrädesvis varit händelsestudier.  
 
Händelsestudierna har mestadels inriktats på att mäta ett företags aktiekurs före och 
efter ett förvärv.22 Den data som insamlats har sedan analyserats med inriktning på 
att utröna om förvärvet varit framgångsrikt eller inte. Frågan är då om dessa händel-
sestudiers resultat ska läggas till grund för att företagsförvärv inte är värdeskapande 
eller om det är händelsestudierna som istället ska ifrågasättas. Ett ifrågasättande som 
kan göras vad gäller händelsestudierna är att ställa sig frågan om vad som egentligen 

                                                      
21 Det följande stycket bygger på Sevenius, s. 53. 
22 Det följande stycket bygger på Sevenius, s. 93. 



 

 9 

mäts i dessa studier och vilka mått som används i dem. Händelsestudiernas mått på 
ett misslyckat företagsförvärv är att aktieägarna i köparbolaget efter förvärvet inte 
åtnjutit en ökning av aktiekursen. Frågan är då om detta är det rätta sättet att utvärde-
ra ett företagsförvärvs framgång på eller om det finns andra mått på vad ett lyckat 
företagsförvärv är. 
 
En del forskare har istället för att göra händelsestudier inriktat sig på att studera före-
tagsförvärvens motiv och på den vägen försökt utvärdera företagsförvärvens effek-
ter, dvs. utgångspunkten är att företagsförvärv ska utvärderas utifrån deras motiv och 
inte efter exempelvis påverkan på börskursen.23 Vissa studier har fokuserats på att 
kartlägga och systematisera vilka olika motiv som kan tänkas finnas för ett företags-
förvärv. Som nämnt i inledningen till uppsatsen har många av dessa studier inriktats 
på att skapa "listor" som innehåller tänkbara motiv till ett företagsförvärv. Vissa av 
dessa listor har sedan använts som underlag i t.ex. enkätundersökningar och intervju-
er med diverse företrädare med insyn i företagsförvärv. Några intressanta studier som 
gjorts med inriktning på företagsförvärvens motiv presenteras nedan. Sedan följer ett 
teoretiskt perspektiv och slutligen en konklusion av det som framkommit i kapitlet. 
 
2.2 Tidigare forskning 
2.2.1 Walter och Barneys studie 
 
1990 publicerades en studie av Walter och Barney.24 Syftet var att utforska den relati-
va betydelsen av olika ledningsmål vid olika typer av företagsförvärv.25 Av den anled-
ningen gjordes strukturerade intervjuer med 32 expertpersoner som arbetade på olika 
mellanhänder involverade i företagsförvärv, t.ex. på banker, riskkapitalbolag, advo-
katbyråer etc.26 Att författarna valde att intervjua mellanhänder istället för företags-
ledningar motiverade de bl.a. utifrån tanken att mellanhänderna skulle ge ärligare svar 
än företagsledningarna.27 Respondenterna fick innan intervjuerna en lista med 20 
tänkbara ledningsmål med ett företagsförvärv.28 Dessa 20 målsättningar hämtades 
från tidigare forskning och inkluderade målsättningar från flera olika discipliner, t.ex. 
ekonomi, finansiering, strategi samt organisationsteori, och var följande:29  
 
 1. öka synligheten gentemot investerare, banker eller regeringar med 
 baktanken att få fördelar av dem senare,  
 2. accelerera tillväxt eller reducera risk och kostnader i en viss marknad 
 i vilken köparbolaget har en styrka, som t.ex. ledningens erfarenhet,  
 3. utnyttja gemensamt stimulerande kvalitéer (synergier) mellan köpar-
 bolaget och målbolaget,  
                                                      
23 Brouthers m.fl., s. 352 och Angwin, s. 79. 
24 Walter och Barney, s. 79. 
25 Ibid. 
26 Ibid., s. 79-80. 
27 Ibid., s. 79, not 1. 
28 Ibid., s. 79. 
29 Ibid. 
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 4. uppnå ökad konkurrenskraft genom att hålla en stor marknadsandel 
 eller en viktig marknadsposition,  
 5. utnyttja finansiell kraft hos målbolaget, som t.ex. utländska skatteav-
 drag eller upplåningskapacitet,  
 6. nå kompletterande finansiella inslag, t.ex. sådana som kan balan-
 sera intjäningscykeln,  
 7. reducera riskerna och kostnaderna av att diversifiera produkter samt 
 tjänster som levereras till kunder inom en marknad,  
 8. utnyttja köparbolagets kompetens inom marknadsföring, produktion 
 eller inom andra områden i målbolaget,  
 9. sälja underpresterande delar av det annars, i sin helhet, undervärde-
 rade målbolaget,  
 10. öka effektiviteten och reducera risken i leveranser av specifika varor 
 eller tjänster till köparbolaget, 
 11. penetrera nya marknader genom att utnyttja målbolagets marknads-
 föringskapacitet,  
 12. förbättra stordrift genom att utnyttja målbolagets distributionska-
 pacitet för att absorbera ökad produktion,  
 13. nå värdefulla eller potentiellt värdefulla tillgångar genom kassaflö-
 det eller andra finansiella styrkor i köparbolaget,  
 14. bredda kundbasen för existerande varor och tjänster för köparbola-
 get,  
 15. skapa stordrift genom relevant kapacitetsexpansion,  
 16. reducera risker och kostnader av att bryta in i en ny marknad,  
 17. utöka kapacitet till en lägre kostnad än genom att montera nya faci-
 liteter, skaffa utrustning och/eller fysiska tillgångar,  
 18. fullfölja de personliga ambitionerna, visionerna eller något speciellt 
 mål som köparbolagets VD har,  
 19. sträva efter möjligheter att sälja aktier med vinst genom att pressa 
 ledningen i målbolaget på ökade vinster, och 
 20. utnyttja målbolagets personal, kunskaper eller teknologi i andra 
 funktioner i köparbolaget.30 
 
Efter att ha läst de 20 målsättningarna fick respondenterna ranka vilka av målsätt-
ningarna som de ansåg vara viktigast vid olika typer av företagsförvärv.31 Datan ana-
lyserades sedan utifrån en klusteranalys.32 Klusteranalysen ledde fram till fem olika 
kluster.  
 
Kluster 1 grupperade ihop målsättningar som tydde på att företagsförvärv är en mekanism 
för företagsledningen att uppnå samt utnyttja stordrift.33 Målsättningarna i klustret, nummer 

                                                      
30 Walter och Barney, s. 80. 
31 Walter och Barney, s. 80-81. 
32 Ibid., s. 81-82. 
33 Det följande stycket bygger på Walter och Barney, s. 82. 



 

 11 

20, 15 och 8, fokuserar alla på att ta kunskaper eller tillgångar i ett målbolag och an-
vända dem i köparbolaget för att skapa stordrift. Enligt författarna liknar detta klus-
ter de effektivitetsargument som förekommit i tidigare forskning.  
 
Kluster 2 grupperade ihop målsättningar som tydde på att företagsförvärv är en nyckelme-
kanism som ledningar använder för att hantera kritiska och pågående beroendeförhållanden med 
företag i deras miljö.34 Målsättningarna i klustret, nummer 2, 3 och 10, visar på ett pågå-
ende beroendeförhållande mellan ett köparbolag och ett målbolag. Enligt författarna 
liknar detta kluster de motiv för företagsförvärv som fokuserar på transaktionskost-
nader och resursberoende.  
 
Kluster 3 grupperade ihop målsättningar som tydde på att företagsförvärv eftersträvas av 
ledningar som motiveras av att expandera deras nuvarande produktlinjer och marknader.35 Mål-
sättningarna i klustret, nummer 4, 7, 11, 12, 14 och 17, betonar produkt- och mark-
nadsexpansion. Enligt författarna har detta kluster med motiv inte betonats särskilt i 
tidigare forskning även om det är relaterat både till marknadskraftargument och ef-
fektivitetsargument.  
 
Kluster 4 grupperade ihop målsättningar som tydde på att företagsförvärv är ett sätt för 
ledningar att bryta in i nya verksamheter.36 Målsättningarna i klustret, nummer 13, 16 och 
18, visar på att företagen är motiverade att flytta sig från sina nuvarande marknader 
och produkter genom företagsförvärv. Enligt författarna ligger detta kluster i linje 
med tidigare forskning. 
 
Slutligen grupperade kluster 5 ihop målsättningar som tydde på att företagsförvärv är ett 
sätt för ledningen att maximera och utnyttja ett företags finansiella kapacitet.37 Målsättningarna i 
klustret, nummer 1, 5, 6, 9 och 19, fokuserar direkt på kapitalkällor eller på utnyttjan-
det av kapitaltillgångar för att vinna ekonomiska fördelar. Enligt författarna ligger 
detta kluster i linje med tidigare forskning, dvs. att finansiella synergier är lättare att 
uppnå än marknadsförings- eller produktionssynergier.  
 
Några slutsatser av Walter och Barneys studie vad gäller motiv är att tre motiv till 
företagsförvärv som citerats i tidigare litteratur inte existerar i deras undersökningsre-
sultat: 
 
 1. ledningen använder företagsförvärv för att diversifiera sin arbetslös-
 hetsrisk, eller annorlunda uttryckt, att diversifiering primärt drivs av 
 skyddsmotiv, 
 2. företagsförvärv möjliggör för kapitalmarknaden att byta ut dålig led-
 ning med bra  ledning, och 

                                                      
34 Det följande stycket bygger på Walter och Barney, s. 82. 
35 Det följande stycket bygger på Walter och Barney, s. 82. 
36 Det följande stycket bygger på Walter och Barney, s. 82-83. 
37 Det följande stycket bygger på Walter och Barney, s. 83. 
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 3. företagsförvärv visar på hybris från ledningen.38 
 
Att dessa tre motiv inte förekom i undersökningen kan enligt författarna bero på att 
respondenterna inte ville utvärdera ledningarnas, dvs. deras uppdragsgivares, motiv 
negativt.39 
 
Författarna påtalar även att ett flertal motiv samtidigt kan vara viktiga vid ett före-
tagsförvärv.40 Vissa motiv kan vara primära men det kan även finnas andra motiv 
som spelar in samtidigt.  
 
2.2.2 Brouthers, van Hastenburg och van den Vens studie 
 
1998 publicerade Brouthers, van Hastenburg och van den Ven en studie kallad If 
Most Mergers Fail Why Are They so Popular?41 Syftet med studien var att hjälpa företags-
ledningar att få en bättre uppfattning om företagsförvärv var framgångsrika eller inte 
och att hjälpa företagsledningar utvärdera sina egna företagna företagsförvärv. För att 
lyckas med detta presenterade författarna en metodologi för att utvärdera företags-
förvärvs prestationer som baserades på ett flertal motiv, nyckelframgångsfaktorer och 
ett flertal prestationsmått. Genom att jämföra ett företagsförvärvs motiv med utfallet 
av förvärvet ville författarna visa varför företagsledningar "känner" att företagsför-
värv är lyckade, trots att tidigare forskning visar på motsatsen. Författarnas förhopp-
ning var att nytt ljus skulle kastas på företagsförvärvens effekter och att företagsled-
ningar skulle erbjudas ett användbart verktyg för att utvärdera tidigare och framtida 
företagsförvärv. För att uppnå detta syfte skickade författarna ut en enkät till 47 
börsnoterade bolag som var involverade i stora företagsförvärv år 1994. 17 av dessa 
bolag gav svar gällande totalt 33 olika företagsförvärv och svaren kom från den högs-
te ekonomiansvarige i köparbolaget. 
 
Författarna konstaterade inledningsvis att det av tidigare forskning tycks vara fastlagt 
att det finns tre kategorier av motiv till företagsförvärv: ekonomiska, personliga, och 
strategiska.42  
 
Ekonomiska motiv avser att ett förvärv kan öka den ekonomiska styrkan i köparbo-
laget.43 Dessa motiv utgörs t.ex. av ökning av vinst, uppnående av stordriftsfördelar, 
riskspridning, kostnadsreduktion, göra ett fynd pga. skillnader i marknadsvärdering, 
inta en defensiv position eller som svar på ett marknadsmisslyckande.  
 
Personliga motiv utgörs av motiv där företagsledningen gör företagsförvärv av per-
sonliga skäl, t.ex. av ökad prestige genom ökad försäljning och tillväxt eller ökad er-

                                                      
38 Walter och Barney, s. 83-84. 
39 Walter och Barney, s. 84. 
40 Det följande stycket bygger på Walter och Barney, s. 84. 
41 Det följande stycker bygger på Brouthers m.fl., s. 348. 
42 Brouthers m.fl., s. 348. 
43 Det följande stycket bygger på Brouthers m.fl., s. 348. 
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sättning genom ökad försäljning eller lönsamhet.44 Dessutom kan utmaningen av att 
integrera ett nytt bolag och att leda ett större bolag inverka på de personliga motiven 
till att göra ett företagsförvärv.  
 
Den tredje kategorin av motiv till företagsförvärv består av strategiska motiv som 
t.ex. synergier, global expansion, uppnå marknadskraft, förvärva nya resurser (inklu-
sive ledningskompetens och råvaror), utökning av produktlinjen eller förbättra 
konkurrenssituationen genom (1) förvärva en konkurrent eller (2) skapa barriärer för 
att hindra marknadsintrång.45  
 
Författarna tog sedan 17 motiv till företagsförvärv som använts i tidigare studier om 
företagsförvärv och placerade motiven in under de tre kategorierna.46 I kategorin 
med ekonomiska motiv användes följande motiv:  
 
 1. uppnå stordriftsfördelar vad gäller marknadsföring,  
 2. öka lönsamhet,  
 3. riskspridning,  
 4. kostnadsreduktion,  
 5. uppnå stordriftsfördelar vad gäller teknik,  
 6. göra fynd pga. förmånlig värdering av målbolaget,  
 7. använda företagsförvärv som försvarsmekanism,  
 8. använda företagsförvärv som svar på ett marknadsmisslyckande, och 
 9. skapa aktieägarvärde.47  
 
Kategorin med personliga motiv bestod av följande motiv:  
 
 10. öka försäljning,  
 11. utmaning för ledningen,  
 12. förvärv av företag med ineffektiv ledning, och 
 13. öka ledningens prestige.48  
 
I kategorin med strategiska motiv användes följande motiv:  
 
 14. uppnå marknadskraft,  
 15. förvärv av en konkurrent,  
 16. förvärv av råvaror, och 
 17. skapande av barriärer för att hindra marknadsintrång.49  
 

                                                      
44 Det följande stycket bygger på Brouthers m.fl., s. 348. 
45 Brouthers m.fl., s. 348. 
46 Brouthers m.fl., s. 348. 
47 Brouthers m.fl., s. 348. 
48 Brouthers m.fl., s. 348. 
49 Brouthers m.fl., s. 348. 
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Av dessa 17 motiv fick sedan respondenterna ranka varje motiv från 1 (oviktigt) till 7 
(extremt viktigt) vid ett företagsförvärv.50 Resultaten presenterades sedan både efter 
vilken kategori av motiv som var ansågs vara viktigast samt efter vilket enskilt motiv 
som var ansågs vara viktigast.51  
 
Kategorin av ekonomiska motiv ansågs vara viktigast, följt av strategiska motiv och 
sist personliga motiv.52 Författarna ansåg att dessa resultat låg i linje med tidigare 
forskning, dvs. att ekonomiska motiv är den drivande kraften bakom företagsförvärv. 
De noterade dock att både strategiska och personliga motiv är viktiga vilket enligt 
författarna kan betyda att flera motiv existerar samtidigt, om än olika med olika vikt. 
 
Av de 17 enskilda motiven ansågs de fem viktigaste motiven vid företagsförvärv efter 
ordningsföljd vara följande: 
 
 1. uppnå marknadskraft med 5,2 i genomsnitt,  
 2. öka lönsamhet med 5,0 i genomsnitt,  
 3. uppnå stordriftsfördelar vad gäller marknadsföring med 4,4 i genom-
 snitt,  
 4. skapa aktieägarvärde med 4,4 i genomsnitt, och  
 5. öka försäljning med 4,3 i genomsnitt.53  
 
Dessa fem motiv rankades över genomsnittet och enligt författarna var det intressant 
att av de fem motiven tillhörde ett motiv den strategiska kategorin, ett motiv tillhörde 
den personliga kategorin och tre motiv tillhörde den ekonomiska kategorin.54 Enligt 
författarna visade detta på att ett företagsförvärv kan ha flera olika motiv samtidigt. 
 
Slutligen räknade författarna ut att respondenterna indikerade att 4,7 motiv i genom-
snitt rankades mellan 5-7 i viktighet samt att 1,2 motiv i genomsnitt rankades med 7 i 
viktighet.55 Enligt författarna tydde även detta på att ett flertal motiv är av vikt samti-
digt i de flesta företagsförvärven.  
 
Slutsatsen av studien vad gäller motiven till företagsförvärv är att företagsledningar 
har ett flertal motiv till att företa ett företagsförvärv.56 Författarna upptäckte också att 
dessa motiv i många fall inte var ökade ekonomiska resultat. Enligt författarna förkla-
rade detta vissa tidigare studiers resultat om att företagsförvärvens effekter var nega-
tiva eftersom de hade som antagande att alla företagsförvärv motiverades av ekono-
miska vinster. Enligt författarna visar deras metodologi att företagsförvärv kan vara 
framgångsrika. Problemet har varit att forskare tidigare enbart tittat på ett fram-

                                                      
50 Brouthers m.fl., s. 348. 
51 Ibid., 349. 
52 Det följande stycket bygger på Brouthers m.fl., s. 349. 
53 Brouthers m.fl., s. 349. 
54 Det följande stycket bygger på Brouthers m.fl., s. 349. 
55 Det följande stycket bygger på Brouthers m.fl., s. 349. 
56 Det följande stycket bygger på Brouthers m.fl., s. 352. 
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gångsmått medan ledningarna försökt uppnå andra mål. Studien visar att företagsför-
värv drivs av ett flertal motiv och att ett eller flera av målsättningarna som satts av 
ledningarna faktiskt uppnås. 
 
2.2.3 Mukherjee, Kiymaz och Bakers studie 
 
År 2003 publicerade Mukherjee, Kiymaz och Baker en studie om motiv till företags-
förvärv.57 Ett av syftena med studien var att identifiera de primära motiven till att 
engagera sig i företagsförvärv under 1990-2001.58 Av denna anledning arbetade för-
fattarna fram en enkät med frågor rörande motiven till ett företagsförvärv.59 Respon-
denterna fick välja mellan åtta motiv rörande varför de gjort ett företagsförvärv.60 
Motivalternativen var följande:  
 
 1. ta fördel av synergi,  
 2. diversifiera,  
 3. uppnå en specifik organisationsform som ett led i ett pågående 
 omstruktureringsprogram,  
 4. förvärva ett målbolag under dess återanskaffningsvärde,  
 5. använda tillgängliga överskottskontanter,  
 6. minska skatt för det kombinerade företaget tack vare skatteavdrag 
 härrörande från målbolaget,  
 7. realisera vinster genom uppstyckning av målbolaget, och 
 8. övrigt.61 
 
Respondenterna som deltog i studien utgjordes av 75 stycken ekonomichefer på fö-
retag som förekommit i en extern ranking av 100 av de största företagsförvärven 
mellan 1990-2001.62 Resultaten visade följande rankning av motiven:  
 
 1. ta fördel av synergi med 37,3 %,  
 2. diversifiera med 29,3 %, 
 3. uppnå en specifik organisationsform som ett led i ett pågående 
 omstruktureringsprogram med 10,7 %, 
 4. förvärva ett målbolag under dess återanskaffningsvärde med 8 %,  
 5. använda tillgängliga överskottskontanter med 5,3 %,  
 6. minska skatt för det kombinerade företaget tack vare skatteavdrag 
 härrörande från målbolaget med 2,7 %, 
 7. övrigt med 6,7 %, och 
 8. realisera vinster genom uppstyckning av målbolaget med 0 %.63  

                                                      
57 Mukherjee m.fl., s. 7. 
58 Ibid., s. 8. 
59 Ibid., s. 11-12. 
60 Ibid., s. 14. 
61 Mukherjee m.fl., s. 7. 
62 Mukherjee m.fl., s. 12. 
63 Mukherjee m.fl., s. 12. 
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Att ta fördel av synergieffekter var det primära motivet låg i linje med författarnas 
hypotes och tidigare forskning.64 Författarna menar också att resultatet tycks visa på 
att företagsförvärv inte görs av icke-ekonomiska (ledningsmässiga) motiv. 
 
2.3 Teoretiskt perspektiv 
2.3.1 Sevenius kategorisering 
 
Sevenius menar att det inte är befogat att redogöra för alla tänkbara motiv som kan 
finnas för ett företagsförvärv utan han redogör istället för några motiv som han me-
nar ger en allmän uppfattning om vilka motiv som generellt förmedlas vid ett före-
tagsförvärv.65 Han påtalar också att de vanligaste motiven oftast är generationsskiften 
eller förändringar inom en delägarkrets. Eftersom Sevenius fokuserar på kommersiella 
transaktioner utesluter han dock motiv rörande generationsskiften och liknande mo-
tiv i sin kategorisering.66 Motiven grupperar han sedan i tre olika kategorier: rörelsemo-
tiv, värdemotiv och ledningsmotiv.67 
 
Rörelsemotiv har gemensamt att de på något sätt ska öka köparbolagets lönsamhet 
eller dess finansiella ställning på ett sätt som går att mäta rent ekonomiskt.68 Ökad 
tillväxt kan t.ex. nås genom geografisk expansion eller genom att hitta nya kunder och 
båda kan uppnås genom ett förvärv. Nya resurser kan också ge ökad lönsamhet och 
kan ske t.ex. genom förvärv av produktionsanläggningar, distributionskanaler, ar-
betskraft, specialistkompetens, råvaror, affärskoncept, immateriella rättigheter etc. 
Synergieffekter kan också ge upphov till ökad lönsamhet genom att köparbolagets och 
målbolagets verksamheter integreras. Slutligen kan omstrukturering ge ökad lönsamhet 
då ett köparbolag ställer om sig för att möta exempelvis en förändrad efterfrågan. 
 
Värdemotiv är motiv där köparbolaget ses som en intäktskälla för dess aktieägare.69 
Motiven är med andra ord anknutna till aktieägarvärde. Ett sätt för ett köparbolag att 
öka dess värdeskapande är att köpa ett målbolag med värdefulla materiella eller imma-
teriella tillgångar. Köparbolaget kan därmed utnyttja vissa unika tillgångar, t.ex. va-
rumärken eller undervärderade tillgångar. Ett företagsförvärv kan också motiveras 
utifrån risksynpunkt, s.k. diversifiering, då ett köparbolag genom ett förvärv t.ex. träder 
in på en ny marknad och breddar sig. Skattefördelar kan också fungera som motiv då 
ett köparbolag kan köpa ett målbolag med underskott för att sedan dra av vinster 
mot förluster i målbolaget. Spekulation är också ett motiv och sker då ett köparbolag 
köper ett målbolag med tanken att sälja det vidare med vinst senare. Slutligen kan 
ägarspridning vara ett motiv till ett företagsförvärv. 
 

                                                      
64 Det följande stycket bygger på Mukherjee m.fl., s. 18. 
65 Sevenius, s. 85.  
66 Ibid., s. 83. 
67 Ibid., s. 85. 
68 Det följande stycket bygger på Sevenius, s. 86. 
69 Det följande stycket bygger på Sevenius, s. 86-87. 
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Ledningsmotiv består av motiv där den gemensamma nämnaren är ledningens arbete 
och inflytande.70 En ledning kan t.ex. vara ute efter att skaffa sig gott renommé genom 
att visa att de lyckas väl med sina arbetsmetoder även i ett inköpt målbolag. Ledning-
en kan också vara intresserade av bonusoptimering, dvs. att uppnå vissa nyckeltal genom 
företagsförvärv vilket gör att ledningens bonusar utlöses. Riskminimering, dvs. att före-
taget ska bestå av flera olika verksamheter, kan också vara ett motiv till företagsför-
värv för ledningen. Slutligen kan ledningen företa ett företagsförvärv för att begränsa 
konkurrensen.  
 
Utöver de motiv till ett företagsförvärv som redovisats ovan menar Sevenius att det 
också finns dolda psykologiska motiv till företagsförvärv som inte syns på ytan.71 Detta 
kan t.ex. vara att köparbolaget vill visa handlingskraft genom ett förvärv som upp-
märksammas i media eller att en ny VD vill visa aktivitet och nytänkande genom ett 
förvärv.  
 
2.3.2 Duksaitė och Tamošiunienės kategorisering 
 
Duksaitė och Tamošiunienė menar att alla potentiella motiv till företagsförvärv kan 
delas upp i två kategorier: ett primärt motiv och sekundära motiv.72 
 
Det primära motivet vid alla företagsförvärv är tillväxt.73 För att öka vinster och 
marknadsandelar och på så sätt tillfredsställa aktieägarna är det avgörande för ett 
företag att växa. Detta kan t.ex. göras genom ett förvärv av ett annat företag. Enligt 
författarna är tillväxt det vanligaste citerade motivet för företagsförvärv.  
 
Sekundära motiv uppstår ifrån företagens primära motiv, dvs. att uppnå tillväxt.74 Ett 
sekundärt motiv är synergi vilket kan sägas uppstå när en företagskombination genere-
rar mer vinst än vad de två företagen i kombinationen skulle generera var för sig. Det 
finns två typer av synergier, operativa och finansiella.  
 
Operativa synergier består dels av skalekonomi (dvs. fördelning av fasta kostnader, 
som t.ex. avskrivningar och amorteringar på utrustning, underhållskostnader, ränta, 
hyreskontrakt, fack-, kund- och leverantörsavtal och skatter, på en ökande produk-
tionsnivå) och dels av breddekonomi (dvs. användningen av en specifik uppsättning 
kompetens som för tillfället är uppknuten att producera en viss produkt eller tjänst 
till att producera näraliggande produkter eller tjänster).75  
 

                                                      
70 Det följande stycket bygger på Sevenius, s. 87. 
71 Det följande stycket bygger på Sevenius, s. 89. 
72 Duksaitė och Tamošiunienė, s. 25. 
73 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 21. 
74 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 22-23. 
75 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 22-23. 
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Finansiella synergier avser företagsförvärvets inverkan på köparbolagets kapitalkost-
nad.76 Rent teoretiskt ska kapitalkostnaden reduceras om köparbolaget t.ex. realiserar 
finansiella skalfördelar. 
 
Ett annat sekundärt motiv är tillgång till immateriella tillgångar och avser vikten för ett 
företag att ha tillgång till kunskap för att kunna utveckla sig.77 Immateriella tillgångar 
avser humankapital, kundkapital och strukturkapital. Humankapital är summan av kapa-
citeten hos alla som arbetar i ett företag, som t.ex. kunskaper, erfarenheter, kompe-
tenser samt inställningen hos alla anställda, chefer och ledare. Dessa individuella ka-
paciteter som finns hos de anställda skapar värde för kunderna.  
 
Kundkapital består av strategier, strukturer, processer och ledarskap som omsätts till 
ett företags specifika kärnkompetens.78 Dessa organisationskompetenser ger hävstång 
till de anställdas individuella kapacitet och skapar värde för kunderna. Strukturkapital 
inkluderar också företagets kapacitet och de fysiska system som används för att för-
medla och lagra intellektuellt material. Strukturkapital består till stor del av: företagets 
organisation (dvs. investeringar i system, operativ filosofi samt leverantörs- och distri-
butionskanaler), innovationer (dvs. förmågan att förnya ett företag i enlighet med effek-
terna av ny teknik vilket inkluderar förmågan att förutspå marknadens efterfrågan 
och att svara på den, förmågan att snabbt ta nya produkter till marknaden, intellektu-
ella tillgångar som t.ex. patent, varumärken etc.) och processer (består av alla de proces-
ser som gör att ett företag lyckas skapa och leverera produkter och tjänster till både 
interna och externa kunder. Detta kan vara produktions-, design- och produktutveck-
lingsprocesser, människoutvecklingsprocesser, kommunikationsprocesser, strategiut-
vecklingsprocesser och kunskapsutveckling). 
 
Strukturkapital, dvs. summan av alla kundrelationer, kan definieras enligt fyra para-
metrar: Djup, dvs. penetration eller andel av kundernas plånböcker, bredd, dvs. täck-
ning eller andel av marknaden, hållbarhet, dvs. uthålligheten i relationerna med kun-
derna samt lönsamhet vad gäller företagets relationer med alla kunder.79  
 
Andra sekundära motiv till företagsförvärv kan enligt författarna vara diversifiering, 
dvs. att ett företag expanderar utanför sin ursprungliga affärskategori.80 Det kan ock-
så vara horisontell eller vertikal integration. Horisontell integration avser ökningen i mark-
nadsandelar samt marknadskraften genom ett köp av en konkurrent och vertikal in-
tegration avser ett köp av ett målbolag som köparbolaget har ett köpare-säljare-
förhållande med. Andra motiv är förbättrad ledning (t.ex. tron på bättre förvaltning av 
målbolagets tillgångar), förbättrad forskning och utveckling (t.ex. av stor vikt för den fram-
tida tillväxten hos många företag), förbättrad distribution (t.ex. där det inte finns någon 
direkt distributionskanal till slutgiltiga kunder), skattefördelar, förändringar i marknaden 
                                                      
76 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 22-23. 
77 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 23. 
78 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 23. 
79 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 23. 
80 Det följande stycket bygger på Duksaitė och Tamošiunienė, s. 24. 
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(t.ex. lagändringar eller förflyttning av marknadskraften), förändringar i teknologi och 
industri (t.ex. uppkomsten av nya affärsområden och branscher, nya former av kom-
munikation, reaktioner på avreglering, ökad utländsk konkurrens, finansiella uppfin-
ningar eller t.ex. oljeprisförändringar), kostnadsreduktioner, expansion av forsknings- och 
utvecklingskapacitet och att komma över en ny kundbas. 
 
2.3.3 Angwins kategorisering 
 
Angwin börjar med att presentera vad han kallar för klassiska synsätt på motiv till före-
tagsförvärv.81 Med klassiska menas vanliga uppfattningar inom litteraturen från områ-
dena finansiering, ekonomi samt strategi och de har alla den gemensamma nämnaren att 
motiven anses vara rationella och planerade.  
 
Inom finanslitteraturen görs ett antagande att aktieägarvärde är målet med ett före-
tag.82 Motiven inom litteraturen utgörs typiskt sett av engångsvinster och inkluderar 
t.ex. följande: 
 

o reducering av kapitalkostnaden. Detta kan uppnås genom t.ex. skaleffekter el-
ler genom att köpa ett börsnoterat målbolag (om köparbolaget är onoterat), 

o reducering av skatteåtaganden. Skattefördelar kan också uppnås vid gräns-
överskridande förvärv, 

o justering av skuldprofilen hos målbolaget, 
o försäljning av målbolagets tillgångar del för del, 
o köparbolaget tar upp lån mot säkerhet i form av kontanter i målbolaget, 
o tillgång till kontanter i målbolaget för att reducera total skuldsättning, 
o förbättring av nyckeltal som används på aktiemarknaden, t.ex. aktiekurs, PE-

tal etc., och 
o fyndköp, dvs. att göra ett "klipp" när företag kan vara undervärderade. Detta 

kan bero på att köparbolagets ledning har bättre information om målbolaget 
än aktiemarknaden.83 

 
Inom den ekonomiska litteraturen betraktas företaget som en homogen beslutsta-
gande enhet vars uppgift är att maximera långsiktig lönsamhet genom att uppnå olika 
fördelar gentemot sina konkurrenter.84 Vanligt förekommande citerade motiv i den 
ekonomiska litteraturen fokuserar på att företag uppnår konkurrensfördelar genom kost-
nadsbesparingar eller genom att öka sin marknadskraft. Andra motiv som förekommer är 
t.ex.: 
 

o skalfördelar, t.ex. genom att öka volymen på produktionen så minskar en-
hetskostnaden, 

                                                      
81 Angwin, s. 81. 
82 Det följande stycket bygger på Angwin, s. 81. 
83 Angwin, s. 81. 
84 Det följande stycket bygger på Angwin, s. 81. 
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o breddfördelar, t.ex. genom att sprida reklamkostnader på fler affärsenheter, 
och 

o öka förhandlingskraften längs värdekedjan, t.ex. genom att öka marknads-
kraften för uppnå kundvärde eller genom att öka makten över leverantörer 
för att reducera transaktionskostnader.85 

 
Den klassiska strategilitteraturen delar många antaganden med den ekonomiska litte-
raturen som genomgåtts ovan samt fokuserar på positioneringen av företaget i dess 
marknad och överlappar således den ekonomiska litteraturen.86 Motiveringar som 
inkluderas i den klassiska strategilitteraturen är t.ex. följande: 
 

o reduktion av överkapacitet. När det finns överkapacitet i en marknad har det 
en negativ inverkan på marknadspriserna. Genom att köpa konkurrenter och 
stänga ned dem reduceras överkapaciteten och priserna höjs, 

o maskopisynergier där potentiella inbrytare på en marknad stängs ute av den 
potentiella konkurrensen, 

o koncentriskt förvärv av en marknadsledare, och 
o ömsesidig företagsamhet. Ett köparbolag stänger ute en ny konkurrents in-

träde på köparbolagets marknad eller påverkar prissättningsförmågan i ömse-
sidiga marknader genom förvärv på en konkurrents huvudmarknad. Dessa 
synergier representerar förmögenhetsöverföringar från företagets kunder.87 

 
Strategilitteraturen överlappar också med finanslitteraturen vad gäller rollen av av-
kastning och risk.88 Huvudmotivet kallas oftast för diversifiering: 
  

o större diversifiering kan öka stabiliteten på intjäningen och reducera risken i 
ett köparbolags portfölj av bolagsinnehav. Detta kan också göra ett företags 
aktie mer attraktiv för investerare.89 

 
Senare strategilitteratur har fokuserat på de unika och värdefulla egenskaperna hos ett 
företags resurser som källan till en långvarig fördel.90 Som en konsekvens är motiven 
förklarade i resursbaserade ordalag där vissa företag har förmågor som är för dyra att 
kopiera och som ger en konkurrensfördel när de utnyttjas. Vissa företag kan ses som 
en uppsättning av olika kompetenser som är orörliga, värdefulla, ovanliga och svåra 
att imitera eller byta ut. Sådana företag kan mycket väl bli föremål för uppköp efter-
som de erbjuder en potential för köparen att nå ekonomiska vinster genom att ut-
nyttja värdefulla, ovanliga och privata synergier mellan de båda företagen. Motiven 
som citeras i litteraturen inkluderar t.ex.: 
 

                                                      
85 Angwin, s. 81-82. 
86 Det följande stycket bygger på Angwin, s. 82. 
87 Angwin, s. 82. 
88 Det följande stycket bygger på Angwin, s. 82. 
89 Angwin, s. 82. 
90 Det följande stycket bygger på Angwin, 82-83. 
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o köp av nya kompetenser, t.ex. köp av kunskap (know-how) och ägande av 
innovationer (köp av entreprenöriella företag), och 

o köp av nya resurser, t.ex. unika tillgångar (exempelvis varumärken, patent, 
immateriella tillgångar).91 

 
Motiven till företagsförvärv som förekommer i den klassiska litteraturen ovan bygger 
på antaganden om en lednings rationella motiv till att förbättra företagets resultat 
snarare än ledningens faktiska motiv.92 Angwin menar att hellre än att lita på dessa till 
stor del antagna motiven i den klassiska litteraturen så bör även andra motiv som fått 
liten uppmärksamhet eller inte alls erkänts inom företagsförvärvslitteraturen undersökas.  
 
De flesta har i utvärderingsstudier av företagsförvärv testat de motiv som ingår i det 
klassiska synsättet, vilka Angwin kallar för legitima motiv.93 Det finns dock andra 
motiv som fått liten uppmärksamhet i litteraturen om företagsförvärv. Det mest kän-
da exemplet har tagits fram inom finansieringslitteraturen som en slutsats om varför 
företagsförvärv misslyckas och det fokuserar på att ledningen agerar rationellt för att 
maximera sin egen lycka på bekostnad av företagets framgång och aktieägarnas av-
kastning. Detta kallas för agentproblemet. Ledningar kan också uppvisa ett beteende 
som kan beskrivas som hybris, överdrivet självförtroende, som kan resultera i felaktiga 
beslut som t.ex. överkompensation.  
 
Den ovanstående generaliseringen att företagsförvärvens misslyckanden beror på 
mänsklig svaghet har lett vissa författare till att föreslå att misslyckandena inte till sin 
helhet beror på t.ex., agentproblem.94 Ledningar kan också tro att deras roll är att 
skydda och upprätthålla samhällets värderingar vilket är ett koncept som kallas för 
förvaltarskap. Synsättet går ut på att en hög chef kan agera utifrån altruistiska motiv. 
Även om förvaltarskap kan sammanfalla med aktieägarnas intressen är så inte alltid 
fallet. Spänningar mellan synsätten om agentproblem och förvaltarskap kan resultera 
i företagsförvärv som underpresterar vad gäller aktieägarnas avkastning men som 
gynnar andra intressenter. Detta leder till frågan om det är de finansiella marknaderna 
som alltid är bäst skickade att utvärdera besluten i den högsta ledningen. En VD kan 
ta beslut som kanske inte resulterar i avkastning för aktieägarna i det korta perspekti-
vet men som kan vara av stor vikt för företagets långsiktiga resultat. Detta reser frå-
gor om motiv som är rationella men som inte är erkända i den klassiska företagsför-
värvslitteraturen. Angwin har identifierat ett antal medvetna och rationella motiv för kö-
parbolaget att köpa andra företag men som han menar inte har erkänts i den klassiska 
litteraturen. 
 
Utforskning. Den mesta litteraturen inom företagsförvärv antar att företagsförvärv 
företas för att uppnå vinst. Ett sådant antagande bygger på en visshet om hur vinsten 

                                                      
91 Angwin, s. 83. 
92 Det följande stycket bygger på Angwin, s. 83. 
93 Det följande stycket bygger på Angwin, s. 83-84. 
94 Det följande stycket bygger på Angwin, s. 84. 
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ska uppnås, t.ex. genom kostnadsreduktioner. Enligt Angwin kan dock företagsför-
värv vara en metod för att upptäcka. T.ex. kan ny kunskap, nya marknader och nya 
territorier upptäckas som senare kan leda till mycket stora vinster för ett företag. Det 
råder dock en stor osäkerhet om vinsterna någonsin uppstår men att vara den första 
deltagaren på en marknad kan i alla fall potentiellt sett ge stora framtida vinster.95 
 
Ägarskap. Det finns ett starkt antagande inom företagsförvärvslitteraturen att före-
tagsförvärv måste öka avkastningen för aktieägarna. Enligt Angwin ignorerar detta 
antagande ägarstrukturen hos andra bolag än publika bolag i en angloamerikansk 
kontext. T.ex. kan privata företag göra företagsförvärv i annat syfte än att öka aktie-
ägarvärdet. Det finns dessutom många exempel på där börsnoterade bolag avnoterats 
av köparbolaget med anledning av att de anser att marknadens press på avkastning 
för aktieägarna skadar företaget och t.ex. motverkar kreativt skapande. Det finns 
också företag vars främsta intresse inte är vinst, exempelvis vissa statsägda bolag som 
ska verka främst för social välfärd. Angwin menar också att norra Europas välfärds-
system har värderingar som mer länkar företagande till att vara en mekanism för att 
förbättra samhället. Aktieägarnas dominans tas där inte för given.96 
 
Påverka konkurrensens dynamik. Företagsförvärv kan användas som ett vapen för att 
påverka andra konkurrenters handlande. Detta erkänns inom vissa områden i den 
ekonomiska teorin och av vissa spelteoretiker men motivet figurerar oftast inte i ut-
värderingsstudier av företagsförvärvens effekter. Ett företagsförvärv kan ha en neu-
tral effekt på köparbolaget samtidigt som det kan ha stor inverkan på en konkurrent 
och den fortsatta konkurrensen. Att hindra en konkurrent kan hindra konkurrensen i 
en marknad och öka de strategiska valmöjligheterna i framtiden.97 
 
Innovationskvävning. Företagsförvärv kan användas för att påverka framtida potentiell 
konkurens. Genom att köpa nystartade företag och sedan stänga ned dem hindras 
möjligheten för att ett bolag når sin potential och ändrar dynamiken i en marknad. 
Köpet och nedstängandet kan resultera i en förlust för köparbolaget men detta kan 
vara mycket mindre skadligt än att låta målbolaget blomstra. Ett köparbolag kan ock-
så köpa ett nystartat företag för att köparbolaget ska få kontroll över utströmningen 
av innovationer på marknaden. Privata företag kan också köpas för att förhindra dem 
från att börsnoteras. Köparbolagets motiv är då att hindra det privata företaget från 
att bli föremål för handel så att det blir tillgängligt för konkurrenter. Dessa förvärv 
kanske inte ger något direkt aktieägarvärde för köparbolagets ägare men de kan bli 
viktiga i framtiden om man sätter handlandet i relation till hur mycket värde som kan 
förloras om företagen inte köps.98 
 

                                                      
95 Angwin, s. 85. 
96 Angwin, s. 85-86. 
97 Angwin, s. 86. 
98 Angwin, s. 86-87. 
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Företagsförvärv för att internalisera risk. Även fast några av de tidigaste utvärderingsstudi-
erna av företagsförvärv undersökte diversifiering som en riskreducerande mekanism 
så gjordes detta utifrån aspekter gällande köparbolagets bolagsportföljs interna balans 
snarare än som en mekanism för att internalisera utifrån kommande risk. T.ex. häv-
dar vissa VD:ar på internationella banker att om västerländska banker ägt mer finan-
siella institutioner i Asien så hade den asiatiska valutakrisen inte inträffat. Vissa ban-
ker har gjort företagsförvärv globalt för att kunna kontrollera denna externa volatili-
tet som är en källa till massiva kostnader i bankvärlden.99 
 
Företagsförvärv för att uppnå en kritisk storlek. Enligt Angwin är det välkänt att företag 
gör företagsförvärv för att öka marknadskraften och uppnå monopolfördelar på 
marknaden men det finns även två andra anledningar till varför storlek är viktigt. Små 
företag som siktar på att börsintroduceras kan göra en serie av förvärv för att företa-
get ska växa till en kritisk storlek. Målen med förvärven är börsintroduktion och de 
individuella förvärven kanske inte skapar värde i sig själva. I andra fall kan företag gå 
ihop för att skapa tillräcklig storlek för att en marknad ska skjuta fart. 100 
 
Företagsförvärv i företag med flera verksamheter. Enligt Angwin är det fullt möjligt att ett 
företagsförvärv kan verka rimligt på flera olika nivåer i ett företag som har flera verk-
samhetsområden men inte för företaget som helhet. Detta leder till frågan om hur 
företagsförvärv ska utvärderas i företag med flera verksamheter då företagsgruppens 
aktie kan falla men lönsamheten i en division öka.101 
 
Företagsförvärv som skydd för sig själv. Enligt Angwin är fler företagsförvärv ett resultat av 
rädslan för att bli uppköpt än vad som erkänns och det finns en föreställning att ge-
nom att göra ett företag större så är det mindre känsligt för uppköp. Detta har inte 
diskuterats i någon större utsträckning i den klassiska litteraturen. En del företag fö-
retar internationella företagsförvärv för att undvika risken att företaget nationalise-
ras.102 
 
Företagsförvärv som inflytande. Ett exempel från Japan var ett köp av ett stort företag 
som var stor aktieägare i ett annat företag. Det senare bolaget var det egentliga mål-
bolaget som köparbolaget ville ha inflytande över.103 
 
Företagsförvärv för att vinna politiska tjänster. Företag kan ibland göra förvärv för att vinna 
politiska tjänster även fast detta inte leder till någon direkt ekonomisk fördel för före-
taget. Förvärvet kan dock leda till goda möjligheter i framtiden. Exempelvis har 
många utländska förvärv gjorts i Kina för att bygga upp ett förtroende som kan ge 
framtida fördelar.104 

                                                      
99 Angwin, s. 87. 
100 Angwin, s. 87. 
101 Angwin, s. 87-88. 
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Sekventiella företagsförvärv. Detta är länkat till motivet gällande utforskning på så sätt att 
företag ibland gör små företagsförvärv för att lära sig och förstå en sektor, kanske 
som ett försteg till ett större förvärv. Även om det initiala köpet kan ge dåligt eko-
nomiskt resultat kan fördelen av att ha förberett sig för större förvärv vara stora. 
Företag kan också göra serier av företagsförvärv för att uppnå en viss strategisk posi-
tion. Ett enstaka förvärv kanske inte synes vara lyckat, men en hel sekvens kan t.ex. 
ge en position som marknadsledare. Man kan likna detta vid vad riskkapitalfonder 
gör, dvs. de köper in ett flertal bolag i en portfölj och sedan utvärderar de sin portfölj 
där ett lyckat förvärv kan visa sig överträffa ett flertal dåliga.105 
 
Det finns enligt Angwin också motiv som inte alltid är rationella utan som är resultatet 
av förhandlingar och politiska beslut.106 Nedan är ett exempel på ett sådant motiv. 
 
Företagsförvärv som en process. "Interna" motiv behöver inte alltid vara ett resultat av ett 
rationellt beslut från ledningen utan de kan vara ett resultat av en politisk process 
inom företaget. Ett flertal impulser inom företaget kan göra att hela företaget hamnar 
i ett förvärvsläge trots att impulserna egentligen hade ett annat ursprung. Detta syn-
sätt har fått visst erkännande men företagsförvärvslitteraturen antar generellt att led-
ningen tar sammanhängande och rationella beslut.107  
 
Enligt Angwin har själva förhandlingsprocessen också ignorerats i utvärderingsstudi-
er av företagsförvärvens effekter.108 Ett företagsförvärv kan göras på många olika sätt 
vilket kan störa de ursprungliga intentionerna och påverka slutresultatet. Störnings-
moment kan t.ex. vara de inblandades personligheter, konkurrenters ageranden, lag-
stiftare och konkurrensmyndigheter samt en uppsättning med andra intressenter. 
Den "externa" processen av företagsförvärvsbeslut har heller inte uppmärksammats i 
utvärderingsstudier. Bevisen för sådana icke-planerade händelser kan t.ex. vara en 
kamp om ett företag mellan två företag där ett tredje företag lägger sig i, förstörande 
åtgärder från konkurrenter genom t.ex. sidoaffärer med målbolaget om vissa tillgång-
ar osv. Angwin menar också att företag även kan tvingas på motiv från externa källor för 
att göra ett företagsförvärv. Nedan är exempel på sådana påtryckta motiv. 
 
Påtryckningar från kunder/leverantörer. I vissa fall kan mäktiga kunder eller leverantörer 
tvinga företag att göra företagsförvärv. Ett exempel är ett företag som tvingade en av 
sina leverantörer att köpa ett högteknologiskt företag eftersom de ville integrera 
komponenterna som det högteknologiska företaget tillverkade i sin egna verksamhet. 
Leverantören hade inget val eftersom de ville behålla den påtryckande kunden och 
köpte därför det högteknologiska företaget, trots att de kanske inte hade några förde-
lar av själva köpet. Genom köpet behöll de dock en stor kund.109 
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Konkurrenters handlingar. De handlingar som en konkurrent gör kan påskynda ett före-
tag att göra företagsförvärv. När en marknad börjar konsolideras så följer företag 
varandra. Motivet är rädslan för att bli uppköpt. Det finns tecken på att medelstora 
företag är vanliga måltavlor i konsoliderande marknader och mönstret tycks finnas på 
olika typer av marknader. Att göra företagsförvärv i den situationen kan handla mer 
om självbevarelse och daglig överlevnad än om stora fördelar genom integration.110 
 
Det finansiella samhället. Finansiella institutioner kan utöva stora påtryckningar på före-
tag att göra företagsförvärv, antingen genom hot eller genom att erbjuda möjligheter. 
Det är inte ovanligt att riskkapitalbolag pressar företag som de investerat i och dess 
ledning att göra företagsförvärv för att få företaget att växa snabbt, kanske som ett 
försteg till en börsintroduktion. Det finansiella samhället är också utsatt för modets 
nycker och ibland uppmuntras företagsförvärv kraftigt, ibland genom positiv upp-
muntran och ibland negativt genom hotet om att bli uppköpt.111 
 
Politisk övertalning. Regeringar kan ibland pressa ledningar hårt för att de ska agera på 
sådant sätt som i förlängningen gynnar det nationella intresset. Ibland kan en regering 
som är stor aktieägare i ett företag uppmana företaget att göra företagsförvärv i na-
tionens intresse och på så sätt kan ett företagsförvärv vara lyckat även fast det kanske 
underpresterar vad gäller ekonomiska och finansiella resultat.112  
 
Sociala, etiska och miljömässiga påtryckningar. Corporate Social Responsibility (CSR) är en 
term som fångar en uppsättning med olika påtryckningar gällande hur ett företag ska 
bedriva sin verksamhet i samhället. Vissa affärsverksamheter kan vara skadliga för 
samhället och ge skador i samhällets miljö, t.ex. utsläpp som leder till växthuseffek-
ten. Dessa olika påtryckningar inkluderar etiskt handlande med företagets intressen-
ter (t.ex. anställda, kunder och leverantörer) och att miljömässigt sunda policys ut-
vecklas (t.ex. koldioxidutsläpp och avfallshantering). Inflytandet kommer ofta från 
media och kampanjer från aktivistgrupper och dessa kan skada ett företags rykte och 
aktiekurs. Inflytandet av lagstiftning har också ökat. Genomslaget vad gäller företags-
förvärv har varit att förvärvskostnaderna ökat vad gäller att efterfölja och förutse 
påtryckningarna från CSR. Det har också gjort att företagsförvärv sker i områden där 
dessa påtryckningar inte existerar eller inte förekommer i samma utsträckning. Till 
CSR positivt inställda företag kan dock förvärva företag som uppvisar ett socialt an-
svarstagande och det individuella förvärvet kan då gynna förvärvarens totala rykte. 
Det kan löna sig att göra ett litet förvärv, som kanske inte rent finansiellt har någon 
effekt, om förvärvet reducerar påtryckningarna som härrör från CSR och aktivister.113 
 
 
 

                                                      
110 Angwin, s. 90. 
111 Angwin, s. 90. 
112 Angwin, s. 90-91. 
113 Angwin, s. 91-92. 
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2.4 Konklusion 
 
Som man kan se finns det en del forskning om motiven till företagsförvärv. Anled-
ningen till att motiven är intressanta är för att forskare velat lösa den s.k. framgångs-
paradoxen och därför intresserat sig för företagsförvärvens motiv och inte enbart för 
dess kvantitativa effekter, t.ex. förändring av aktiekurs efter förvärvet. De flesta stu-
dierna har därför försökt att på olika sätt utröna vilka motiv som är viktiga vid ett 
företagsförvärv. Den här redovisade tidigare forskningen har dock en annan metodo-
logisk infallsvinkel samt ett bredare fokus än den undersökning som kommer göras i 
denna uppsats. För att ta reda på viktiga motiv vid företagsförvärv har forskarna in-
tervjuat olika personer med insyn i företagsförvärv och bett dem ranka olika motiv 
efter hur viktiga de anser dem vara vid ett förvärv. En kritik som man kan anföra 
mot tillvägagångssättet är att respondenterna kanske inte alltid gett uttryck för sin 
riktiga vilja då de i låg utsträckning rankat "negativa" motiv som viktiga vid ett före-
tagsförvärv. Detta problem nämns i slutsatserna av Barney och Walters studie.114 En 
annan kritik är att respondenterna i olika utsträckning blivit styrda vad gäller deras 
möjlighet att välja svarsalternativ. Forskarna har alltså gett respondenterna en färdig 
uppsättning med möjliga svarsalternativ vilket kan leda till att respondenterna väljer 
ett alternativ som egentligen inte till 100 % stämmer med det alternativ som de 
egentligen skulle vilja välja eftersom "deras" alternativ inte erbjuds av forskarna. 
Denna kritik gäller speciellt Mukherjee m.fl:s studie där problemet förvärras eftersom 
det bara finns ett fåtal svarsalternativ att välja mellan. Å andra sidan erbjuder deras 
studie ett "övrigt"-alternativ, men som resultatet av studien visar så har detta alterna-
tiv valts i låg utsträckning. 
 
Vad gäller resultaten av studierna visar Brouthers m.fl. att det finns ett flertal motiv 
som är viktiga samtidigt vid företagsförvärv och de behöver inte vara rent ekonomis-
ka, utan kan vara t.ex. strategiska eller personliga motiv. Även Barney och Walters 
studie visar att ett flertal motiv kan vara viktiga samtidigt. Vad gäller personliga och 
ledningsmässiga motiv visas de dock inte i varken Barney och Walters studie eller 
Mukherjee m.fl:s studie. Flera författare har också försökt att ta fram teoretiska mo-
tiv till företagsförvärv och framförallt Angwin menar att det finns en hel del motiv 
som fått för liten uppmärksamhet eller som inte alls uppmärksammats i den klassiska 
litteraturen vilken mestadels fokuserat på ekonomiska, strategiska och finansiella mo-
tiv.  

                                                      
114 Walter och Barney, s. 84. 
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3 Forskningsansats och metod 

3.1 Introduktion 
 
Undersökningsfrågorna i denna uppsats är:  
 
 1. Vilka motiveringar till företagsförvärv diskuteras i tidigare forskning 
 och av olika teoretiker?  
 2. Vilka motiveringar till företagsförvärv anges i erbjudandehandlingar-
 na?  
 3. Vad finns det för skillnader mellan motiven som diskuteras i tidigare 
 forskning och av olika teoretiker jämfört med de motiv som anges i 
 erbjudandehandlingarna och hur kan dessa eventuella skillnader upp-
 fattas? 
 
Syftet är att genom att jämföra motiven som förekommer i erbjudandehandlingarna 
med motiven som diskuteras i tidigare forskning och i teorier om motiv till företags-
förvärv att bidra till kunskapen om vilka motiv som anges i erbjudandehandlingarna 
samt därmed också i förlängningen om vilka motiv som kan finnas till företagsför-
värv rent generellt. Eftersom en erbjudandehandling är det dokument som en aktie-
ägare i ett målbolag mottar för att utvärdera ett köparbolags bud på målbolaget är det 
intressant att undersöka vilka motiv som anges i erbjudandehandlingarna och om 
dessa motiv är samma som identifierats i tidigare forskning samt av olika teoretiker 
inom företagsförvärvsområdet eller om erbjudandehandlingarna skiljer sig på något 
sätt. 
 
3.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 
Det finns huvudsakligen två olika forskningstraditioner inom samhällsvetenskapen, 
positivism och hermeneutik. Dessa två traditioner skiljer sig markant i synen på vad kun-
skap är, vad som bör undersökas i en studie samt hur den bör göras. Inom positivis-
men kan man sägas vara mer inriktad på objektiva samband, bevis och förklaringar 
av olika företeelser medan man inom hermeneutiken är mer intresserad av subjektiv 
förståelse av olika företeelser.115 De som anlägger ett positivistiskt synsätt väljer oftast 
en kvantitativ forskningsansats, medan de med en hermeneutisk uppfattning hellre 
väljer en kvalitativ forskningsansats.116  
 
Eftersom den kvantitativa forskningsansatsen härleds till naturvetenskapen så intres-
serar man sig där ofta för objektiva begrepp och ser världen utifrån ett objektivt per-

                                                      
115 Andersson, Positivism kontra hermeneutik, s. 28-32. 
116 Andersson, s. 14-18 och Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 35. 
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spektiv.117 Av den anledningen används ofta material varifrån en stor mängd observa-
tioner kan hämtas. Eftersom denna uppsats intresserar sig för vilka motiv som anges 
i erbjudandehandlingarna för att göra ett företagsförvärv passar inte en positivistisk 
kvantitativ forskningsansats särskilt bra för ändamålet utan en hermeneutisk kvalita-
tiv forskningsansats lämpar sig bättre. Där intresserar man sig mer för förståelse och 
tolkning av en social verklighet samt har en dynamisk syn på världen.118 Anledningen 
till detta val av forskningsansats är att motiven i erbjudandehandlingarna skrivs i text 
och texten måste tolkas för att ges mening. Uppfattningen om vilket motiv som an-
ges i en erbjudandehandling är inte objektiv utan subjektiv och framtolkas av läsaren. 
Olika läsare kan göra olika tolkningar av ett och samma dokument.  
 
Om man anammar en kvalitativ forskningsansats anläggs oftast att ett induktivt an-
greppsätt vad gäller kopplingen mellan teori och empiri.119 Vid ett induktivt an-
greppssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats, dvs. att generaliserbara slutsatser 
kan dras pga. de observationer som gjorts.120 En kvantitativ forskningsansats har of-
tast ett deduktivt angreppssätt som är spegelvänt jämfört med det induktiva, dvs. att 
utifrån teoretiska överväganden inom ett område härleder forskaren en eller flera 
hypoteser som ska prövas empiriskt.121 Det induktiva angreppssättet kan därmed 
sägas bestå av teorigenerering, medan det deduktiva angreppssättet kan sägas bestå av 
prövning av teorier.122 Det ska dock tilläggas att skiljelinjen mellan de båda angrepps-
sätten inte är definitiv och att kvalitativ forskning inte alltid genererar nya teorier utan 
att teorin kan användas som en bakgrund till den aktuella studien.123 Ett syfte med 
denna studie är att använda olika teorier om motiv samt att jämföra dem med de 
motiv som anges i erbjudandehandlingarna och därmed se om det föreligger några 
skillnader. Eftersom det finns en förförståelse om motiv och eftersom det redan är 
fastställt vad som ska sökas efter i det empiriska materialet har denna studie ett de-
duktivt angreppssätt. Studien inleddes med inläsning av teoretiskt material för att 
sedan leda till empiriska observationer. Denna studie använder sig dock inte av nå-
gon hypotes vilket är vanligt vid ett deduktivt angreppssätt. 
 
3.3 Forskningsmetod 
 
Det empiriska underlaget i denna uppsats består av de erbjudandehandlingar som 
Finansinspektionen godkänt och publicerat i sitt prospektregister. Sedan lagen om 
offentliga uppköpserbjudanden trädde i kraft 2006 har Finansinspektionen fram till 
den 31 december 2012 publicerat 76 stycken erbjudandehandlingar och således är det 
76 stycken erbjudandehandlingar som är det empiriska underlaget i uppsatsens un-

                                                      
117 Bryman, s. 35. 
118 Ibid. 
119 Bryman, s. 34. 
120 Ibid., s. 22. 
121 Ibid., s. 20-22. 
122 Ibid., s. 34. 
123 Ibid., s. 23-24. 
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dersökning.124 Underlaget är alltså en sekundär datakälla som inte primärt upprättats ur 
forskningssyfte av mig, dvs. forskaren, själv.125 För att analysera vad som anges som 
motiv i erbjudandehandlingarna kan en kvalitativ innehållsanalys av erbjudandehand-
lingarna företas.126 Denna metod är den vanligaste vad gäller att göra en kvalitativ 
analys av dokument och det innebär att forskaren söker efter olika teman i sitt mate-
rial.127 Metoden passar mycket bra för att undersöka temat om vilka motiv som anges 
i erbjudandehandlingar. 
 
Den kvalitativa innehållsanalysmetoden har på ett relativt lättfattligt sätt beskrivits i 
en artikel, skriven inom ett annat forskningsområde, av Graneheim och Lundman. I 
artikeln redovisar och sammanfattar de olika metodförfattares uppfattningar om hur 
en kvalitativ innehållsanalys ska bedrivas för att sedan förklara hur de själva anser att 
processen bör gå till. För det första behövs en analysenhet och den utgörs av själva 
undersökningsobjektet som kan vara en person, en organisation, en nation etc. Det 
kan också vara dokument i form av t.ex. dagböcker, intervjuer och protokoll.128 Ana-
lysenheten ska sedan läsas ett flertal gånger för att en känsla om helheten av texten 
ska kunna byggas upp.129 I detta fall är analysenheten erbjudandehandlingarna, när-
mare bestämt dess särskilda avsnitt om köparbolagens motiv till erbjudandena. 
 
För det andra måste forskaren bestämma sig för om analysen ska inriktas på det mani-
festa eller latenta innehållet i dokumentet.130 Manifest analys inriktar sig på vad texten 
säger utifrån dess synliga och uppenbara komponenter, medan latent analys inriktar 
sig på vad texten talar om utifrån en tolkning av dess underliggande mening. Både 
manifest och latent analys kräver tolkning men analysen varierar i djup och abstrak-
tion mellan typerna. I denna uppsats kommer huvudsakligen en manifest analys av 
erbjudandehandlingarna att göras eftersom formella dokument upprättade av främst 
ekonomiska och juridiska skäl är svåra att tolka fram några underliggande meningar i.  
 
För det tredje ska meningsbärande enheter identifieras i texten.131 Detta avser en konstel-
lation av ord eller uttalanden som relaterar till samma centrala innebörd. Det kan vara 
ord, meningar eller stycken som innehåller aspekter som relaterar till varandra genom 
dess innehåll och kontext. I detta fall kommer erbjudandehandlingarnas obligatoriska 
avsnitt om bakgrund och motiv till det aktuella företagsförvärvet erbjuda möjligheter 
till att uttolka olika meningsbärande enheter gällande olika motiv till ett företagsför-
värv. Ett exempel på ett avsnitt om motiv i en erbjudandehandling kan läsas i bilaga 
2.  

                                                      
124Prospektregistret, Finansinspektionen. Se bilaga 1 för en fullständig förteckning över undersökta 
erbjudandehandlingar. 
125 Bryman, s. 356. 
126 Ibid., s. 368. 
127 Ibid. 
128 Graneheim och Lundman, Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and 
measures to achive trustworthiness, Nursing Education Today, s. 106. 
129 Ibid., s. 108. 
130 Det följande stycket bygger på Graneheim och Lundman, s. 106. 
131 Det följande stycket bygger på Graneheim och Lundman, s. 106. 
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För det fjärde ska de meningsbärande enheterna kondenseras vilket betyder att de rele-
vanta textpartierna reduceras och minskas ned i omfång utan att kärnan i texternas 
budskap förloras.132  
 
För det femte ska de kondenserade meningsbärande enheterna abstraheras, dvs. text-
partierna ska grupperas under rubriker på en högre logisk nivå.133 Detta inkluderar 
skapandet av koder, kategorier och teman på olika nivåer.  
 
En kod är en rubricering av en meningsbärande enhet och ett verktyg att tänka med 
eftersom en rubricering av en kondenserad meningsbärande enhet låter forskaren 
fundera över datan på ett nytt och annorlunda sätt.134  
 
Kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys och det är en grupp av ett innehåll 
som delar olika likheter.135 Dessa kategorier ska vara uttömmande och ömsesidigt 
uteslutande vilket betyder att ingen data relaterat till undersökningens syfte ska ute-
slutas med anledning av att det saknas en passande kategori. Ingen data ska heller 
kunna falla mellan två kategorier eller passa i mer än en kategori. En kategori kan 
identifieras som en tråd mellan koderna och som ett uttryck för det manifesta inne-
hållet i en text. Vidare innehåller en kategori ofta underkategorier.  
 
Slutligen är ett tema en tråd av en underliggande mening bestående av kondenserade 
meningsbärande enheter, koder och kategorier.136 Ett tema kan ses som ett uttryck 
för det latenta innehållet i en text. Eftersom all data har ett flertal meningar är inte 
teman nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande. En kondenserad meningsbärande en-
het, en kod eller en kategori kan passa i flera teman än ett och teman kan vidare delas 
upp i flera underteman. Den kvalitativa innehållsanalysens tema i denna undersök-
ning kan benämnas som "motiv till företagsförvärv som anges i erbjudandehandling-
ar". 
 
Ett exempel på hur en kvalitativ innehållsanalys kan göras finns i bilaga 3 och exemp-
let är utarbetat av Graneheim och Lundman. Metoden vid innehållsanalysen i denna 
uppsats försöker följa samma mönster som i det utarbetade exemplet i största möjli-
ga mån. 
 
3.4 Metod- och källkritik 
 
Inom forskningen finns det vissa som menar att kvalitativ forskning inte kan utvär-
deras på samma sätt som kvantitativ forskning.137 Av den anledningen använder vissa 

                                                      
132 Graneheim och Lundman, s. 106. 
133 Det följande stycket bygger på Graneheim och Lundman, s. 106. 
134 Graneheim och Lundman, s. 107. 
135 Det följande stycket bygger på Graneheim och Lundman, s. 107. 
136 Det följande stycket bygger på Graneheim och Lundman, s. 107. 
137 Bryman, s. 258. 
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kvalitativa forskare två grundläggande kriterier för bedömningen av kvalitativ forsk-
ning, trovärdighet och äkthet.138 Dessa begrepp används även i denna uppsats. 
 
Trovärdighet består av fyra delkriterier som kan sägas vara motsvarigheter till andra 
begrepp inom den kvantitativa forskningen: 
 

o tillförlitlighet som motsvaras av intern validitet, 
o överförbarhet som motsvaras av extern validitet, 
o pålitlighet som motsvaras av reliabilitet, och 
o konfirmation som motsvaras av objektivitet.139 

 
Graneheim och Lundman har i sin artikel utvecklat en del av de ovanstående delkri-
terierna i förhållande till vad som bör övervägas vid just en kvalitativ innehållsana-
lys.140  
 
För att uppnå hög tillförlitlighet vad gäller kvalitativ innehållsanalys gäller det att välja 
de lämpligaste meningsbärande enheterna.141 För breda meningsbärande enheter, t.ex. 
flera textstycken, är svåra att hantera och de kommer ofta att ha flera betydelser. För 
smala meningsbärande enheter, t.ex. ett enstaka ord, kan resultera i fragmentering. I 
båda fallen finns en risk för att betydelsen i texten tappas under kondenserings- och 
abstraktionsprocessen. För att uppnå hög tillförlitlighet krävs också att kategorier och 
teman täcks av data, dvs. att ingen relevant data avsiktligt eller oavsiktligt exkluderats 
eller irrelevant data inkluderats. Frågan om tillförlitlighet avgörs också av hur likhe-
terna inom kategorierna och olikheterna mellan kategorierna bedöms. Ett sätt att 
förbättra tillförlitligheten är enligt Graneheim och Lundman att diskutera dessa frå-
gor med en kollega och på så sätt nå en samstämmighet. Enligt min mening kommer 
tillförlitligheten i min innehållsanalys att vara relativt hög eftersom det empiriska ma-
terialet är relativt begränsat omfångsmässigt och tar sikte på det manifesta innehållet. 
Det har dock inte funnits någon möjlighet för mig att diskutera min innehållsanalys 
med en kollega vilket givetvis drar ned tillförlitligheten. En annan person som analy-
serat materialet hade kunnat komma fram till andra tolkningar. 
 
Vad gäller överförbarhet avser det huruvida resultatet av studien kan överföras till 
andra miljöer eller grupper.142 För att öka överförbarheten är det värdefullt att ge en 
klar beskrivning över t.ex. datainsamlingen och analysprocessen. En omfattande pre-
sentation av resultaten med lämpliga citat ökar också överförbarheten. Vid presenta-
tionen av det empiriska materialet är min ambition att på ett så klart sätt som möjligt 
presentera resultatet av innehållsanalysen. 
 

                                                      
138 Ibid. 
139 Bryman, s. 258. 
140 Graneheim och Lundman, s. 109 ff. 
141 Det följande stycket bygger på Graneheim och Lundman, s. 109-110. 
142 Det följande stycket bygger på Graneheim och Lundman, s. 110. 
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Pålitlighet avser andra forskares möjlighet att kunna bedöma en undersökning.143 
Detta kräver också att forskaren redogör för alla faser av forskningsprocessen, t.ex. 
problemformulering, anteckningar, beslut rörande data etc. Även här är min ambition 
att på ett så transparent sätt som möjligt beskriva den innehållsanalys som görs av 
erbjudandehandlingarna. 
 
Konfirmation avser slutligen att forskaren agerar i god tro och inte medvetet låter sig 
påverkas av sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning vad gäller utfö-
randet och slutsatserna av en undersökning.144 Enligt min mening finns det ingen 
grund för att mina personliga värderingar skulle påverka resultatet då ämnet som 
sådant inte är av känslig personlig art. 
 
Vad gäller äkthet består det av ett antal kriterier som ger upphov till ett antal frågor 
om forskningspolitiska konsekvenser.145 Dessa frågor har dock inte lett till något 
större inflytande inom forskningen varför de bortses från här.  
 
När det gäller olika officiella dokument som datakälla uppkommer frågor rörande 
dokumentens kvalitet.146 Vid den källkritiska bedömningen av dokumenten brukar föl-
jande fyra kriterier användas: 
 

o Autencitet. Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 
o Trovärdighet. Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 
o Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? 

Om nej, i vilken grad är det inte typiskt? 
o Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt?147  

 
En distinktion gällande de officiella dokumenten kan vidare göras mellan officiella 
privata dokument från privata källor och officiella dokument från statliga myndigheter.148 Erbju-
dandehandlingarna finns förvisso offentligt tillgängliga i Finansinspektionens pro-
spektregister men det är köparbolagen och deras mellanhänder som har utarbetat 
innehållet i dem. Av den anledningen tillhör erbjudandehandlingarna kategorin offi-
ciella privata dokument från privata källor.  
 
Kraven vad gäller autencitet och meningsfullhet är oftast uppfyllda vad gäller officiel-
la dokument rent generellt och enligt min mening är så även fallet gällande erbjudan-
dehandlingarna.149 Erbjudandehandlingarna är med andra ord äkta och begripliga. 
Vad gäller trovärdighet kan man möjligen ifrågasätta om de riktiga motiven till ett 
företagsförvärv verkligen framkommer i erbjudandehandlingarna.  

                                                      
143 Det följande stycket bygger på Bryman, s. 261. 
144 Bryman, s. 261. 
145 Det följande stycket bygger på Bryman, s. 261. 
146 Bryman, s. 356-357. 
147 Bryman, s. 357. 
148 Bryman, s. 357. 
149 Bryman, s. 363. 
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Erbjudandehandlingarna upprättas inte alltid av företagsledningarna själva, som är de 
som tar köpbesluten, utan av olika mellanhänder som t.ex. advokatbyråer, banker etc. 
Det verkliga motivet skulle därmed kunna förvrängas på vägen. Denna studie intres-
serar sig dock främst på vad som faktiskt anges i erbjudandehandlingarna och huru-
vida det som anges är en äkta uppfattning eller inte är inte huvudfrågan. Skulle det 
varit huvudfrågan skulle troligtvis en annan metod använts, t.ex. djupintervjuer. Vad 
gäller representativiteten finns det enligt min mening inga större problem. Erbjudan-
dehandlingarna utformas på samma sätt av alla köparbolag som gör ett offentligt 
uppköpserbjudande och kraven på utformningen av erbjudandehandlingarna framgår 
utav lag. 
 
Övrigt material, dvs. sådant material som inte utgör det empiriska underlaget, som är 
av vikt för denna uppsats består till den övervägande delen av vetenskapliga artiklar 
som genomgått s.k. peer review eller av välansedda läroböcker. 
 
3.5 Forskningsetik 
 
Det finns principer utarbetade av Vetenskapsrådet i syfte att skydda individer från att 
utsättas för psykiska eller fysiska skador, förödmjukelser eller kränkningar i samband 
med forskning.150 Detta skydd kallas för individskyddskravet och det består i sin tur av 
fyra allmänna huvudkrav på forskningen i form av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.151 Forskningskravet, dvs. samhällets intresse av 
att god forskning kan produceras, står ibland emot individskyddskravet och Veten-
skapsrådets principer, regler och råd, som är utarbetade i förhållande till de fyra all-
männa huvudkraven, är tänkta att fungera som vägledare när motsättningar upp-
står.152  
 
Informationskravet avser att forskaren ska informera de som berörs av forskningen 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.153 Vid informationskravet skiljs det mel-
lan tre typer av undersökningar som avgränsas beroende på om undersökningsdelta-
garnas medverkan är huvudsakligen passiv eller aktiv.154 En av typerna behandlar 
undersökningar där deltagarna inte medverkar aktivt utan där uppgifter som är intressanta 
för undersökningen hämtas från redan existerande myndighetsregister.155 Vid sådana 
fall får det bedömas i fall till fall om och hur information ska lämnas.156 Hänsyn ska 
framförallt tas till den eventuella olägenhet som utebliven eller indirekt information 
kan medföra de berörda.157 I detta fall är det fråga om en undersökning där informa-
tionen kommer att hämtas ifrån erbjudandehandlingar som finns offentligt tillgängli-

                                                      
150 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, s. 5. 
151 Ibid., s. 6 ff. 
152 Ibid. 
153 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 7. 
154 Ibid. 
155 Ibid., s. 8. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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ga i Finansinspektionens prospektregister och deltagarnas medverkan är därmed pas-
siv. Uppgifterna om motiven är inte känsliga för deltagarna. Av denna anledning är 
det enligt min mening inte nödvändigt att informera de som berörs av denna forsk-
ning. 
 
Samtyckeskravet avser att en deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma 
om sin medverkan.158 Precis som vad gäller informationskravet är detta beroende av 
undersökningens karaktär vad gäller deltagarnas aktivitet. Om uppgifterna i under-
sökningen hämtas från existerande myndighetsregister behöver samtycke inte inhäm-
tas. Erbjudandehandlingarna är offentliga och publiceras i Finansinspektionens pro-
spektregister. Av den anledningen behöver samtycke enligt min mening inte inhäm-
tas. 
 
Konfidentialitetskravet avser att uppgifter om personer som deltar i en undersökning 
ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.159 Erbjudandehandlingarna från Finansin-
spektionens prospektregister är offentliga och således kommer inga hemliga uppgif-
ter att röjas. Inga personuppgifter kommer heller att behandlas utan det är företag 
som är föremål för undersökningen. Uppgifterna om motiven är inte etiskt känsliga. 
Enligt min mening uppfylls därmed konfidentialitetskravet. 
 
Nyttjandekravet avser att uppgifter som insamlats om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål.160 Eftersom erbjudandehandlingarna redan är of-
fentliga och behandlar företag, inte enskilda personer, kommer detta krav enligt min 
mening att uppfyllas. 
 

                                                      
158 Det följande stycket bygger på Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, s. 9. 
159 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 12. 
160 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 14. 



 

 35 

4 Empirisk undersökning och analys 

4.1 Introduktion 
 
I detta kapitel ska den empiriska undersökningen presenteras, dvs. vilka motiv till 
företagsförvärv som upptäckts i de undersökta erbjudandehandlingarna samt om 
motiven överensstämmer med de som tagits upp i kapitel två. Kapitlet inleds med en 
repetition av uppsatsens undersökningsfrågor, övergår sedan till en redovisning av 
motiven i erbjudandehandlingarna och avslutas sedan med en analys av det under-
sökningens resultat. 
 
4.2 Undersökningsfrågor 
 
I kapitel ett angavs att följande frågor skulle undersökas i uppsatsen: 
 
 1. Vilka motiveringar till företagsförvärv diskuteras i tidigare forskning 
 och av olika teoretiker?  
 2. Vilka motiveringar till företagsförvärv anges i erbjudandehandlingar-
 na?  
 3. Vad finns det för skillnader mellan motiven som diskuteras i tidigare 
 forskning och av olika teoretiker jämfört med de motiv som anges i 
 erbjudandehandlingarna och hur kan dessa eventuella skillnader upp-
 fattas? 
 
Fråga ett har redan avhandlats i kapitel två varför det i detta kapitel är fråga två och 
tre som ska behandlas. 
 
4.3 Redovisning av motiven i 
erbjudandehandlingarna 
4.3.1 Introduktion 
 
De motiv som framkommer i de undersökta erbjudandehandlingarna ska nedan re-
dovisas. Redovisningen kommer att ske tematiskt efter olika motivkategorier som 
identifierats genom den kvalitativa innehållsanalysen av erbjudandehandlingarna. 
Hänvisningarna till erbjudandehandlingarna i noterna anger det bolag som är utgivare 
av erbjudandehandlingen, dvs. köparbolaget, inom parantes dess kronologiska num-
rering i bilaga 1 som är en förteckning av de undersökta erbjudandehandlingarna 
samt sidnumret där motivavsnittet i erbjudandehandlingen finns. 
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4.3.2 Avnoteringsmotiv 
 
Denna kategori kan jämföras med motivrubriceringen "ägarskap" som används av 
Angwin och som beskrivits i kapitel två, dvs. att ett köparbolag köper ett börsnoterat 
målbolag med motivet att avnotera målbolaget från börsen. Avnotering är ett vanligt 
förekommande angivet motiv till förvärven i de erbjudandehandlingar som utgör 
uppsatsens empiriska material. Av 76 stycken erbjudandehandlingar hänvisar 23 
stycken köparbolag i erbjudandehandlingarna till avnoteringsmotiv.161  
 
Avnoteringsmotiven har grunder i olika överväganden. En underkategori av över-
väganden är kostnader. Ett flertal erbjudandehandlingar hänvisar till att de direkta och 
indirekta kostnaderna för att målbolaget ska vara börsnoterat inte kan motiveras, t.ex. 
pga. att handeln i målbolagets aktie varit låg.162 I två erbjudandehandlingar anges 
t.o.m. att handeln i de aktuella målbolagens aktier varit så låg att de formella kraven 
som börsen ställer på ett noterat bolags aktier riskerar att inte uppfyllas.163 
 
En annan underkategori är långsiktighet, dvs. att köparbolaget anser att en avnotering 
ökar förutsättningarna för köparbolaget att genom sina resurser i form av t.ex. kapital 
och kompetens utveckla målbolaget långsiktigt, bl.a. eftersom ett bolag utanför bör-
sen inte behöver leverera kortsiktiga finansiella rapporter i samma utsträckning som 
ett noterat bolag, utan ledningen kan istället fokusera på kärnverksamheten.164 Denna 
underkategori anges ofta av köparbolag som är riskkapitalbolag eller investmentbolag 
vars verksamhet är att genom sin expertis utveckla sina bolagsinnehav. 
 
I en erbjudandehandling anges som skäl för avnotering att målbolaget utanför börsen 
inte skulle behöva dela med sig av känslig information till sina konkurrenter i samma utsträck-

                                                      
161 (4.) BV Acquisitions AB, s. 4, (5.) Kinnevik Media Holding AB, s. 5, (8.) Cidron Delfi Intressenter 
AB, s. 4, (19.) Cimon Investment Managers AB, s. 7, (20.) Ratos AB, s. 4, (21.) Cidron Intressenter AB, 
s. 4, (26.) Svensk Utbildning Intressenter AB, s. 3, (31.) Braganza AS, s. 4, (33.) Strategisk Holding 
Sverige AB, s. 14, (34.) Mannerheim Invest AB, s. 7, (37.) Ponderus Technology AB, s. 5, (39.) AB 
Traction, s. 5, (41.) Home Invest Aktiebolag, s. 7, (46.) Ivytan AB, s. 2-3, (47.) Mannerheim Invest AB, s. 
8, (50.) SMTW Personal Holding AB, s. 5, (52.) Segulah Stellata Holding AB, s. 3, (57.) Cyril 
Acquisition AB, s. 3, (58.) Askero Utveckling AB, s. 3, (60.) GGC Health Care LLC., s. 3-4, (63.) 
ESML Intressenter AB, s. 4-6, (64.) Nordstjernan Ventures AB, s. 2 och (70.) NPNC Intressenter AB, 
s. 3. 
162 (19.) Cimon Investment Managers AB, s. 7, (31.) Braganza AS, s. 4, (33.) Strategisk Holding Sverige 
AB, s- 14, (34.) Mannerheim Invest AB, s. 7, (37.) Ponderus Technology AB, s. 5, (39.) AB Traction, s. 5, 
(41.) Home Invest Aktiebolag, s. 7 och (58.) Askero Utveckling AB, s. 3. 
163 (39.) AB Traction, s. 5 och (41.) Home Invest Aktiebolag, s. 7. 
164 (5.) Kinnevik Media Holding AB, s. 5, (8.) Cidron Delfi Intressenter AB, s. 4, (19.) Cimon Investment 
Managers AB, s. 7, (20.) Ratos AB, s. 4, (21.) Cidron Intressenter AB, s. 4, (26.) Svensk Utbildning 
Intressenter AB, s. 3, (31.) Braganza AS, s. 4, (33.) Strategisk Holding Sverige AB, s. 14, (34.) 
Mannerheim Invest AB, s. 7, (37.) Ponderus Technology AB, s. 5, (46.) Ivytan AB, s. 2-3, (47.) 
Mannerheim Invest AB, s. 8, (50.) SMTW Personal Holding AB, s. 5, (52.) Segulah Stellata Holding AB, 
s. 3, (57.) Cyril Acquistion AB, s. 3, (58.) Askero Utveckling AB, s. 3, (60.) GCC Health Care LLC., s. 
3-4, (63.) ESML Intressenter AB, s. 4-6, (64.) Nordstjernan Ventures AB, s. 2 och (70.) NPNC 
Intressenter AB, s. 3. 
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ning och hastighet som om det vore börsnoterat. Att vara utanför börsen skulle även underlät-
ta målbolagets förhandlingar med olika partners.165 
 
I en annan erbjudandehandling anges att målbolaget verkar på en fragmenterad och kon-
kurrensutsatt marknad och köparbolaget menade därför att målbolaget bäst skulle kun-
na utvecklas utanför börsen.166 
 
4.3.3 Kompletteringsmotiv 
 
Bl.a. Barney och Walters nämner i sin undersökning redovisad i kapitel två att före-
tagsförvärv eftersträvas av företag som vill expandera sina produktlinjer. I 21 av 76 
erbjudandehandlingar framkommer denna motivkategori. Köparbolagen anger att 
målbolagens verksamhet på olika sätt skulle komplettera köparbolagens kunderbjudande, 
verksamhet eller utbud av tjänster eller produkter.167   
 
4.3.4 Synergimotiv 
 
I kapitel två redovisades både i tidigare forskning och i det teoretiska perspektivet att 
synergier var vanliga samt viktiga motiv vid företagsförvärv. Detta visas även i de 
undersökta erbjudandehandlingarna där det i 19 av 76 erbjudandehandlingar hänvisas 
till olika synergimotiv.168  
 
I de flesta erbjudandehandlingarna anges synergieffekterna, såsom intäkts- och kost-
nadssynergier, i förbifarten utan någon särskild specifikation vad gäller synergiernas 
uppskattade belopp, vid vilken tidpunkt synergierna antas uppnås eller på vilket sätt 
synergierna ska uppnås. Vissa erbjudandehandlingar är dock utförligare och beskriver 
dessa faktorer i olika hög utsträckning.169  
 

                                                      
165 (46.) Ivytan AB, s. 2-3. 
166 (4.) BV Acquisitions AB, s. 4.   
167 (1.) Lifco AB, s. 3, (10.) Sandvik AB, s. 16, (11.) SBD Holding AB, s. 5, (12.) KAMIC Electronics 
AB, s. 4, (13.) Securitas AB, s. 13, (16.) Assa Abloy AB, s. 3, (18.) Galderma Holding AB, s. 5, (22.) 
Alfa Laval AB, s. 4, (28.) Opcon Aktiebolag, s. 13-14, (30.) Orc Software AB, s. 19, (38.) Ricoh Europe 
Holdings PLC, s. 3, (43.) Vodafone Europe B.V., s. 4, (45.) Panaxia Security AB, s. 3, (51.) Maersk 
Product Tankers AB, s. 5, (59.) Oberthur Technologies S.A., s. 5, (61.) GEMed AB, s. 2, (67.) Fujitsu 
Services Overseas Holdings Ltd., s. 2, (68.) XPonCard Group AB, s. 8, (69.) DnB NOR Bank ASA, s. 
4, (72.) Watchtower AB, s. 8, (75.) AOLS Holdings AB, s. 5-6 och (76.) 'Check Point Software 
Technologies Ltd.', s. 5. 
168 (2.) Arctic Paper S.A., s. 19, (5.) Kinnevik Media Holding AB, s. 5, (7.) Klövern AB, s. 21, (10.) 
Sandvik AB, s. 16, (13.) Securitas AB, s. 13, (16.) Assa Abloy AB, s. 3, (28.) Opcon Aktiebolag, s. 13-
14, (30.) Orc Software AB, s. 19, (35.) Fastighets AB Balder, s. 16, (38.) Ricoh Europe Holdings PLC, s. 
3, (45.) Panaxia Security AB, s. 3, (48.) Peab AB, s. 13, (55.) Kaidoz AB, s. 5, (59.) Oberthur 
Technologies S.A., s. 5, (62.) BD Stockholm AB, s. 8-12, (66.) Stockmann Oyj Abp, s. 7-8, (68.) 
XPonCard Group AB, s. 8, (73.) Racon Holdings AB, s. 4-5 och (74.) Atria Meat & Fast Food 
Aktiebolag, s. 4. 
169 (2.) Arctic Paper S.A., s. 19, (10.) Sandvik AB, s. 16, (13.) Securitas AB, s. 13, (16.) Assa Abloy 
AB, s. 3, (30.) Orc Software AB, s. 19, (62.) BD Stockholm AB, s. 8-12 och (68.) XPonCard Group 
AB, s. 8. 
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4.3.5 Juridiska motiv 
 
Denna kategori avser erbjudandehandlingar som upprättats pga. juridiska motiv. De 
motiv som köparbolagen hänvisar till i erbjudandehandlingen härrör alltså från någon 
typ av lagstiftning. I 14 av 76 stycken erbjudandehandlingar hänvisas det till juridiska 
motiv.170 
 
I lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden stadgas att en aktie-
ägare som uppnår minst 30 % av röstetalet för samtliga aktier i ett börsnoterat bolag 
måste lämna ett offentligt uppköpserbjudande och därmed också upprätta en erbju-
dandehandling.171 Detta kallas för budplikt och utgör en underkategori av juridiska 
motiv. Att ange budplikt som motiv är vanligt förekommande i de undersökta erbju-
dandehandlingarna och motivet förekommer i 13 av 76 stycken erbjudandehandling-
ar.172 Budplikt kan uppkomma på olika sätt. I en erbjudandehandling anges att bud-
plikten uppstått pga. nyemission i målbolaget då två stora aktieägare tecknat sig för 
nya aktier vilket lett till att vardera av de två aktieägarna efter nyemissionen uppnått 
30 % av rösterna i målbolaget. De två aktieägarna erhöll dock dispens från budplikt 
under förutsättning att köparbolaget istället lämnade budpliktsbudet.173 Andra erbju-
dandehandlingar visar på att budplikten uppkommit pga. att köparbolaget av olika 
anledningar medvetet köpt loss stora aktieposter från andra aktieägare i målbolaget 
och således uppnått 30 % ägande i målbolaget.174 Ytterligare ett exempel är att ett 
köparbolag genom köp av aktier i ett målbolag uppnått indirekt kontroll över ett an-
nat bolag och det indirekta ägandet utlöst budplikten.175 Eftersom det är ett lagstad-
gat krav att göra ett offentligt uppköpserbjudande när gränsen för budplikt uppnås 
eller överskrids är det oftast inte möjligt att veta huruvida köparbolaget faktiskt vill 
lyckas med erbjudandet eller inte, så vida detta inte uttrycks explicit i erbjudande-
handlingen. I två av erbjudandehandlingarna som anger budplikt som motiv anges 
dock explicit att köparbolagen inte vill förvärva målbolagen till fullo, utan att de är 

                                                      
170 (9.) Xenella Holding AB, s. 6, (15.) Proventus Invest AB, s. 9, (17.) Waldir AB, s. 3, (23.) Ratos AB, 
s. 4, (25.) Meerwind AB, s. 3, (29.) MGA Holding AB, s. 8, (32.) Thuban AB, s. 3, (36.) Hakon Invest 
Aktiebolag, s. 6, (40.) JCE Group Aktiebolag, s. 5, (42.) Porsche Automobil Holding SE, s. 6, (49.) Cay 
Tel 1 L.P., s. 5, (53.) Decan Value Advisors Fund Ltd., s. 3, (54.) Stena Adactum AB, s. 5 och (65.) 
Bure Equity AB, s. 4.  
171 SFS 2006:451. Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 
172 (9.) Xenella Holding AB, s. 6, (17.) Waldir AB, s. 3, (23.) Ratos AB, s. 4, (25.) Meerwind AB, s. 3, 
(29.) MGA Holding AB, s. 8, (32.) Thuban AB, s. 3, (36.) Hakon Invest Aktiebolag, s. 6, (40.) JCE 
Group Aktiebolag, s. 5, (42.) Porsche Automobil Holding SE, s. 6, (49.) Cay Tel 1 L.P., s. 5, (53.) Decan 
Value Advisors Fund Ltd., s. 3, (54.) Stena Adactum AB, s. 5 och (65.) Bure Equity AB, s. 4. 
173 (9.) Xenella Holding AB, s. 6. Det bör här noteras att Aktiemarknadsnämnden, efter 
delegeration av uppgiften från Finansinspektionen, har möjligheten att i vissa fall medge dispens 
från budplikt, ibland förenad med villkor, varvid en effekt kan vara att inget bud behöver läggas 
och ingen erbjudandehandling upprättas. Se SFS 2006:451. Lag om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden och FFFS 2007:17. Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser. 
174 (17.) Waldir AB, s. 3, (23.) Ratos AB, s. 4, (25.) Meerwind AB, s. 3, (29.) MGA Holding AB, s. 8, 
(32.) Thuban AB, s. 3, (36.) Hakon Invest Aktiebolag, s. 6, (40.) JCE Group Aktiebolag, s. 5, (49.) Cay 
Tel 1 L.P., s. 5, (53.) Decan Value Advisors Fund Ltd., s. 3, (54.) Stena Adactum AB, s. 5 och (65.) 
Bure Equity AB, s. 4. 
175 (42.) Porsche Automobil Holding SE, s. 6. 
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nöjda med sina innehav i målbolagen och därmed enbart upprättar erbjudandehand-
lingarna av juridiska skäl.176 I de andra fallen gällande budplikt kan det misstänkas att 
det i flera fall varit en strategi från köparbolaget att köpa på sig aktieposter för att 
sedan när budplikten uppnåtts lägga bud på samtliga utstående aktier i målbolaget. I 
sådana fall bör det ha funnits ett bakomliggande motiv hos köparbolaget till aktie-
postköpen men i de undersökta erbjudandehandlingarna uttrycks det oftast enbart att 
budet lämnats pga. budplikt. På så sätt kan man säga att de "riktiga motiven" i många 
fall döljs bakom enkla hänvisningar till budplikt.177  
 
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som uppnår ett ägande om minst 90 % av 
alla aktier i ett bolag rätt att lösa in återstående minoritetsaktieägares aktier i bola-
get.178 Detta kallas för tvångsinlösen och är en annan underkategori av juridiska motiv. 
Själva tvångsinlösenförfarandet är relativt komplicerat vilket gör att det kan ta lång 
tid för minoritetsaktieägarna att få betalt för sina aktier i bolaget. Av den anledningen 
valde ett köparbolag, som redan ägde mer än 90 % av aktierna i ett målbolag, att fri-
villigt lägga ett offentligt bud på målbolagets resterande aktier. Genom budet fick 
målbolagets minoritetsaktieägare en möjlighet att acceptera köparbolagets bud och få 
snabb betalning för sina aktier istället för att vänta på att deras aktier i målbolaget 
skulle tvångsinlösas av köparbolaget. Denna bekvämlighetsaspekt för målbolagets 
minoritetsaktieägare, framkallad av köparbolagets möjlighet till legal tvångsinlösen, 
anges som motiv i köparbolagets erbjudandehandling.179    
 
4.3.6 Kostnadsreduktionsmotiv 
 
Att ett företagsförvärv ska leda till kostnadsreduktioner anges av flera författare som 
ett vanligt motiv i kapitel två. Av totalt 76 erbjudandehandlingar hänvisas det i nio 
stycken till kostnadsreduktionsmotiv.180  
 
I erbjudandehandlingarna nämns kostnadsreduktionsmotiv ofta i form av termerna 
stordriftsfördelar, samordningsvinster, skalfördelar, kostnadsfördelar eller helt enkelt genom 
ordet besparingar. De flesta erbjudandehandlingarna nämner i generella ordalag olika 
typer av kostnadsreduktioner utan någon uppskattning om hur stora väntas bli. En 
erbjudandehandling anger dock specifikt kostnadsreduktionernas beräknade stor-
lek.181 Kostnadsreduktioner hänförliga till avnotering inkluderas inte i denna kategori 
utan de finns ovan i avsnitt 4.3.2 om avnoteringmotiv. 
 
 
                                                      
176 (29.) MGA Holding AB, s. 8 och (42.) Porsche Automobil Holding SE, s. 6.  
177 Se dock t.ex. (40.) JCE Group Aktiebolag, s. 5 där även de bakomliggande motiven anges. 
178 SFS 2005:551. Aktiebolagslag. 
179 (15.) Proventus Invest AB, s. 9. 
180 (7.) Klövern AB, s. 21, (11.) SBD Holding AB, s. 5, (12.) KAMIC Electronics AB, s. 4, (35.) 
Fastighets AB Balder, s. 16, (59.) Oberthur Technologies S.A., s. 5, (66.) Stockmann Oyj Abp, s. 7-8, 
(67.) Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd., s. 2, (71.) Kappahl Holding AB, s. 2 och (74.) Atria Meat 
& Fast Food Aktiebolag, s. 4. 
181 (11.) SBD Holding AB, s. 5. 
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4.3.7 Finansiella motiv 
 
Denna kategori består av finansiella motiv liknande de som redovisats i kapitel två av 
Angwin, dvs. olika motiv för att öka aktieägarvärdet i köparbolaget. Även Barney och 
Walters samt Brouthers m.fl. nämner olika finansiella motiv i sina undersökningar. 
Av de 76 undersökta erbjudandehandlingarna hänvisar sju stycken av dem till någon 
form av finansieringsmotiv.182  
 
I en av de undersökta erbjudandehandlingarna anger ett köparbolag som motiv att 
målbolaget, tillika dotterbolag till köparbolaget, har en ineffektiv kapitalstruktur vilket 
leder till en hög kapitalkostnad.183 Genom köparbolagets förvärv av dotterbolaget skulle 
denna höga kapitalkostnad kunna åtgärdas. I en annan erbjudandehandling anger 
köparbolaget att det aktuella målbolaget är litet ur ett börsmässigt sammanhang samt 
att dess aktie erbjuder dålig likviditet vilket i sin tur inverkar negativt på målbolagets 
möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt samla in nödvändigt kapital.184 Ett köparbolag 
anger i sin erbjudandehandling att målbolagets goda intäkter skulle bidra till att finan-
siera köparbolagets FoU-verksamhet.185 I en erbjudandehandling anger köparbolaget att ett 
förvärv av målbolaget skulle leda till ett större bolag med en diversifierad ägarstruktur 
vilket i sin tur skulle ge ökad likviditet i köparbolagets aktie.186 Ungefär samma motiv 
anges i en annan erbjudandehandling där köparbolaget uppgav som motiv att köpet 
av målbolaget skulle leda till flera aktieägare vilket i sin tur skulle öka likviditeten i kö-
parbolagets aktie.187 Ett köparbolag anger att ett samgående med målbolaget skulle 
öka bolagsgruppens finansiella styrka och att soliditeten samt kassaflödet skulle förbättras.188 
Slutligen anger ett köparbolag att ett förvärv av målbolaget skulle ge bättre tillgång till 
kapitalmarknaden eftersom koncernen skulle få ett högre börsvärde med flera aktieägare 
samt att koncernen genom förvärvet skulle få en starkare ställning med stabilare rörelsere-
sultat och optimerad kapitalstruktur.189 I samma erbjudandehandling anges också att för-
värvet skulle leda till minskad volatilitet i de finansiella resultaten orsakade av valuta- och 
massaprisförändringar.190 
 
 
 
 
 
 

                                                      
182 (2.) Arctic Paper S.A., s. 19, (6.) Schibsted ASA, s. 4, (14.) Medivir Aktiebolag, s. 14, (28.) Opcon 
Aktiebolag, s. 13-14, (35.) Fastighets AB Balder, s. 16, (48.) Peab AB, s. 13 och (56.) Carl Lamm 
Holding AB, s. 15. 
183 (56.) Carl Lamm Holding AB, s. 15. 
184 (6.) Schibsted ASA, s. 4. 
185 (14.) Medivir Aktiebolag, s. 14. 
186 (28.) Opcon Aktiebolag, s. 13-14. 
187 (35.) Fastighets AB Balder, s. 16. 
188 (48.) Peab AB, s. 13. 
189 (2.) Arctic Paper S.A., s. 19. 
190 Ibid. 
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4.3.8 Marknadsexpansionsmotiv 
 
I kapitel två nämns av flera teoretiker och i tidigare forskning geografisk expansion 
som ett vanligt motiv vid företagsförvärv. I fem av 76 stycken erbjudandehandlingar 
nämns nya marknader som motiv.191  
 
En erbjudandehandling anger att den nya koncernen som uppstår genom förvärvet 
kommer att resultera i en bred geografisk närvaro med direkt representation i flera världsdelar.192 
I en annan erbjudandehandling uttrycks att målbolaget är verksamt på mycket attrakti-
va marknader såsom Benelux, Storbritannien, och USA samt har expanderat i länder hög tillväxt 
såsom Polen, Ukraina, Vitryssland, Ryssland och Indien som utgör en attraktiv plattform för 
etablering på de östeuropeiska och asiatiska marknaderna.193 Ett köparbolag anger i sin er-
bjudandehandling att ett av huvudmålen med målbolaget är att underlätta målbola-
gets expansion i Ryssland och i vissa östeuropeiska marknader där köparbolaget redan finns repre-
senterat.194 I en annan erbjudandehandling anger ett köparbolag att förvärvet av mål-
bolaget förstärker inledningen i köparbolagets geografiska expansion genom att lägga till 
målbolagets nyetableringar i Estland, Lettland och Litauen.195 Avslutningsvis anges i en er-
bjudandehandling att köparbolagets etablering i USA ger målbolaget, med etablering i 
Europa, möjlighet att expandera bl.a. till den amerikanska marknaden.196 
 
4.3.9 Diversifieringsmotiv 
 
Diversifiering, eller riskspridning, nämns genomgående i kapitel två som ett motiv till 
företagsförvärv. I tre av 76 stycken undersökta erbjudandehandlingarna nämns diver-
sifiering som motiv.197  
 
En erbjudandehandling anger att det aktuella förvärvet skulle diversifiera köparbolagets 
verksamhet och internationella närvaro.198 I en annan erbjudandehandling anges att förvär-
vet skulle ge ett väldiversifierat fastighetsbestånd fördelat över ett stort antal tillväxtorter i södra 
och mellersta Sverige.199 Ett köparbolag anger i en erbjudandehandling att köparbolaget 
genom förvärvet av målbolaget skulle dra fördel av ökad geografisk produkt- och sektordiver-
sifiering.200 
 
 
 

                                                      
191 (30.) Orc Software AB, s. 19, (55.) Kaidoz AB, s. 5, (66.) Stockmann Oyj Abp, s. 7-8, (71.) Kappahl 
Holding AB, s. 2 och (75.) AOLS Holding AB, s. 5-6. 
192 (30.) Orc Software AB, s. 19. 
193 (55.) Kaidoz AB, s. 5.  
194 (66.) Stockmann Oyj Abp, s. 7-8. 
195 (71.) Kappahl Holding AB, s. 2. 
196 (75.) AOLS Holding AB, s. 5-6. 
197 (11.) SBD Holding AB, s. 5, (35.) Fastighets AB Balder, s. 16 och (62.) BD Stockholm AB, s. 8-12.  
198 (11.) SBD Holding AB, s. 5. 
199 (35.) Fastighets AB Balder, s. 16. 
200 (62.) BD Stockholm, s. 8-12. 



 

 42 

4.3.10 Resursmotiv 
 
Tillgång till olika resurser anges på flera ställen av flera författare i kapitel två som ett 
motiv för ett köparbolag att köpa ett målbolag. I två av 76 stycken undersökta erbju-
dandehandlingarna framkommer motivet.201  
 
Ett köparbolag ville för framtiden försäkra sig om tillgången till vissa strategiskt viktiga ma-
skin- och råvaruresurser som det aktuella målbolaget innehade och av den anledningen 
lade köparbolaget bud på målbolaget.202 I den andra erbjudandehandlingen uppgavs 
som motiv att köparbolaget genom köpet kom i åtnjutande av viktiga resurser och kom-
petenser inom regulatoriskt arbete, logistik, distribution, marknadsföring, försäljning och kvalitets-
säkring samt en kompetent ledningsgrupp.203 
 
4.3.11 Kundbasmotiv 
 
Duksaitė och Tamošiunienė samt Walter och Barney berör i kapitel två motiv om 
ökning av kundbas. Motivet framkommer i två av 76 stycken erbjudandehandling-
ar.204 
 
I en erbjudandehandling anger köparbolaget att förvärvet av målbolaget skulle göra 
att den nya koncernen skulle komma i kontakt med flera potentiella kunder än vad som varit fallet 
om bolagen verkat var för sig.205 Ett köparbolag anger i sin erbjudandehandling att köpar-
bolaget kan erbjuda målbolaget en etablerad kundbas vilket utgör en solid grund för målbolagets 
vidareutveckling.206 
 
4.3.12 Generationsväxlingsmotiv 
 
Sevenius påtalar, som nämnt i kapitel två, att generationsskiften är bland de vanligas-
te motiven till företagsförvärv vad gäller icke kommersiella transaktioner. I en av 76 
stycken undersökta erbjudandehandlingar framkommer motivet. 
 
Ett köparbolag angav att dess erbjudande på målbolaget gjordes för att de pga. kom-
mande generationsväxling ville renodla ägandet i vissa bolag.207 
 
 
 
 
 

                                                      
201 (14.) Medivir Aktiebolag, s. 14, (48.) Peab AB, s. 13. 
202 (48.) Peab AB, s. 13. 
203 (14). Medivir Aktiebolag, s. 14. 
204 (27.) Aurora Investment Ltd., s. 3 och (28.) Opcon Aktiebolag, s. 13-14. 
205 (28.) Opcon Aktiebolag, s. 13-14. 
206 (27.) Aurora Investment Ltd., s. 3. 
207 (3.) Backahill Holding AB, s. 4. 
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4.3.13 Omstruktureringsmotiv 
 
Omstrukturering anges av Sevenius som ett motiv till företagsförvärv och användes 
även som svarsalternativ i Mukherjee m.fl:s studie. I en av 76 stycken undersökta 
erbjudandehandlingar framkommer detta motiv. 
 
Bakgrunden var att ett målbolags huvudägare hade beslutat att målbolaget skulle kly-
vas i två delar där varje del avsåg en viss verksamhet i målbolaget. Denna klyvning 
gjordes i flera steg och pågick under en tid. Efter att en av verksamheterna avskiljts 
från målbolaget till ett nytt bolag så utgjordes slutsteget i omstruktureringen av att 
köparbolaget skulle köpa målbolaget och dess kvarvarande verksamhet.208 Ett bolag 
med två identifierbara verksamheter blev med andra ord genom omstruktureringen 
två separata bolag med varsin verksamhet. 
 
4.3.14 Positioneringsmotiv 
 
I kapitel två nämner Angwin och Walter och Barney ett bolags positionering som 
motiv och att ett företagsförvärv kan hjälpa ett bolag att stärka sin position på en 
marknad. I en av 76 erbjudandehandlingar uttrycks motivet. 
 
Ett köparbolag angav i sin erbjudandehandling att förvärvet av det aktuella målbola-
get skulle stärka köparbolagets anseende på marknaden och positionera köparbolaget som en 
ledande global aktör.209 
 
4.4 Analys och resultat 
 
Den uppmärksamme läsaren kanske har lagt märke till att antalet motiv som redovi-
sats och som förekommer i erbjudandehandlingarna överstiger erbjudandehandling-
arnas totala antal samt att det hänvisas till samma erbjudandehandling flera gånger 
under flera olika motiv. Detta betyder att erbjudandehandlingarna i väldigt många fall 
innehåller flera olika motiv samtidigt. En av slutsatserna i Walter och Barneys samt 
Brouthers m.fl:s studie håller med andra ord även för denna undersökning, dvs. att 
det oftast finns flera olika motiv som samtidigt spelar in till varför ett företagsförvärv 
görs.210   
 
Finns det då någon skillnad mellan de motiv som beskrevs i kapitel två och de som 
framkommer i undersökningen av erbjudandehandlingarna? Enligt min mening är det 
först och främst juridiska motiv som inte tycks ha uppmärksammats i någon större 
utsträckning varken i teorin eller i tidigare forskning men som i denna undersökning 
relativt ofta anges som motiv i erbjudandehandlingarna. Enligt min mening finns det 
fyra potentiella förklaringar till varför de juridiska motiven inte uppmärksammats i någon 

                                                      
208 (44.) Oy Karl Fazer AB, s. 7-8. 
209 (24.) TAV AB, s. 4. 
210 Brouthers m.fl., s. 352. 
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större utsträckning tidigare. För det första härstammar flera av teoretikerna och de tidi-
gare studierna från utlandet vilket gör att lagstiftningen kan se annorlunda ut där. Om 
det är så att budplikt inte existerar i länderna som teoretikerna och de tidigare studi-
erna härstammar ifrån är det inte konstigt om motivet inte uppmärksammats. För det 
andra kan det vara så att teoretikerna och de tidigare studierna bortsett från juridiska 
motiv med anledning av att de inte anser motivet vara "genuint", dvs. att juridiska 
motiv inte uttrycker någon vilja från köparbolaget utan att det är ett utifrån kom-
mande formellt krav att vid vissa reglerade tillfällen lägga bud på ett målbolag. För det 
tredje kan man tänka sig att teoretikerna och de tidigare studierna insorterat juridiska 
motiv under andra motiv till företagsförvärv. Även om det "synliga" motivet och den 
utlösande faktorn till ett erbjudande anges vara t.ex. budplikt bör det finnas ett bak-
omliggande motiv till varför köparbolaget köper aktier i målbolaget så att budplikten 
utlöses. Om detta underliggande motiv uppfattats av teoretikerna och i den tidigare 
forskningen är det möjligt att det underliggande motivet uppmärksammats istället för 
det synliga juridiska motivet. För det fjärde är regelverket om budplikt enbart tillämp-
ligt på börsnoterade bolag i Sverige vilket gör att motivet är specifikt för en viss nisch 
av företagsförvärv, dvs. vid företagsförvärv av börsnoterade bolag. I inledningen av 
uppsatsen beskrevs att det görs ca. 5000-6000 företagsförvärv i Sverige per år. Den 
siffran ska ställas i relation till de 76 stycken erbjudandehandlingar som publicerats 
sedan 2006, dvs. under ca. sex år, och det framgår då att det enbart görs ca. tolv of-
fentliga uppköpserbjudanden per år. Av den anledningen kan motiv gällande budplikt 
ha förbisetts något pga. dess relativt låga omfattning och dess speciella nisch inom 
företagsförvärvsområdet. Oavsett vilken eller vilka av förklaringarna som stämmer är 
det i alla fall ett faktum att det i erbjudandehandlingar upprättade enligt svensk lag-
stiftning ofta hänvisas till juridiska motiv, som budplikt, vid offentliga erbjudanden 
om köp av målbolagets aktier. 
 
Vad gäller avnoteringsmotiv är det egentligen bara Angwin, genom det han kallar för 
"ägarskap", som tidigare noterat att detta kan vara ett motiv till företagsförvärv.211 I 
denna uppsats undersökning visar det sig att avnoteringsmotiv är vanligt förekom-
mande motiv som anges i erbjudandehandlingarna. Angwin menar att detta motiv 
inte är erkänt i den klassiska företagsförvärvslitteraturen.212 Denna undersökning ger 
tyngd till Angwins påstående, dvs. att avnoteringsmotiv inte uppmärksammats i till-
räcklig grad i litteraturen som ett legitimt och vanligt förekommande motiv till före-
tagsförvärv.213 Speciellt investmentbolag och riskkapitalbolag anser att de kan utveck-
la målbolagen bättre utanför börsen och avnoterar därför i hög utsträckning målbo-
lagen efter att målbolagets aktieägare eventuellt accepterat deras bud. Att detta motiv 
inte uppmärksammas särskilt mycket i tidigare forskning och av olika teoretiker kan 
ha en liknande förklaring som redan beskrivits under analysen av de juridiska moti-
ven, dvs. att avnoteringsmotiv på samma sätt bara kan beröra företagsförvärv som 
gäller börsnoterade bolag. Det är minst sagt svårt att avnotera ett bolag som inte är 

                                                      
211 Angwin, s. 85. 
212 Ibid., s. 85-86. 
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börsnoterat. Avnoteringsmotiv utgör därmed också, som de juridiska motiven, en 
smal nisch av motiv till företagsförvärv och kan av den anledningen ha förbisetts.  
 
Vad gäller övriga motiv som framkommer i erbjudandehandlingarna och deras över-
ensstämmelse med det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning kan följande 
sägas. Många av motiven känns igen från kapitel två och överraskar med andra ord 
inte särskilt mycket. Det finns dock några kategorier av motiv som inte framkommer i 
erbjudandehandlingarna och som nämnts i kapitel två varav några bör kommenteras 
vidare eftersom de är lite mer kontroversiella. Exempelvis framkommer inga av de 
motiv som i kapitel två kallas för personliga eller ledningsmässiga motiv. Enligt Angwin 
beror detta på att det finns en diskrepans mellan verkliga motiv och officiellt angivna 
motiv i dokument som t.ex. erbjudandehandlingar.214 Att det i en erbjudandehandling 
skulle anges att motivet till ett förvärv är en VD med hybris eller att köparbolaget vill 
experimentera lite och därför köper ett målbolag är inte troligt enligt Angwin, utan 
motiven i officiella dokument kläs i ett språk som passar in i den klassiska företags-
förvärvslitteraturen, dvs. i strategiska, ekonomiska och finansiella ordalag.215 Enligt 
min mening visar resultatet av denna undersökning av erbjudandehandlingarna på att 
Angwins bild stämmer. Att detta problem, diskrepansen mellan verkliga och uppgiv-
na motiv, skulle vara unikt för just officiella dokument, t.ex. erbjudandehandlingar, 
stämmer dock inte enligt min mening. Detta problem förklarade även Barney och 
Walter att de upplevt i sin studie där de intervjuade mellanhänder om motiv till före-
tagsförvärv, dvs. att respondenterna kanske inte velat ange att deras uppdragsgivare 
haft tveksamma motiv som t.ex. hybris.216 Av den anledningen fann de inte heller 
några sådana motiv i sitt underlag utgörandes av intervjuer. Även om ledningen själv 
intervjuades är det enligt min mening svårt att tro att den skulle hänvisa till att de 
gjorde ett förvärv för att uppnå t.ex. större prestige. Trovärdighet är en fråga som 
behöver övervägas vid all typ av forskning och det är givetvis svårt att i känsliga fall, 
som i detta fall, få fram en persons verkliga åsikt. Helt klart är i alla fall att motiv rela-
terade till ledningens personliga preferenser lyser med sin frånvaro även i erbjudan-
dehandlingarna.  
 
Inte heller framkommer ett motiv som exempelvis skatteskäl i erbjudandehandlingar-
na. Ett motiv som angetts av många författare i genomgången i kapitel två. Anled-
ningen till detta bör enligt min mening bero på ungefär samma anledning som för 
ledningsmässiga och personliga motiv, dvs. det ser helt enkelt inte bra ut att ange ett 
sådant motiv i ett officiellt dokument. Om det angavs skulle det kunna leda till PR-
mässiga problem då t.ex. media och kunder skulle kunna ifrågasätta bolaget utifrån 
etiska aspekter. Att skatteskäl är känsligt fick exempelvis IKEA erfara häromåret då 
media uppdagade att IKEA ägnat sig åt avancerad skatteplanering vilket skapade stor 
debatt.217  
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Sammanfattningsvis kan man alltså dra slutsatsen att motiven som anges i erbjudan-
dehandlingarna inte innehåller några av de mer kontroversiella motiven som nämnts i 
kapitel två. Samtidigt finns det en relativt stor överensstämmelse med de motiv som 
Angwin kallar för klassiska, dvs. ekonomiska, strategiska och finansiella motiv. 
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5 Avslutning 

5.1 Introduktion 
 
I detta avslutande kapitel kommer först denna studies problematik så som den for-
mulerades i inledningskapitel att repeteras, sedan följer en slutdiskussion om resulta-
tet av undersökningen av motiven i erbjudandehandlingarna och efter detta sker en 
återanknytning till det forskningsbidrag som formulerades i kapitel ett. Avslutningsvis 
sker några kommentarer om studiens praktiska implikationer och vidare forskning. 
 
5.2 Studiens problematik 
 
Inom företagsförvärvslitteraturen föreligger en paradox som länge varit av intresse 
för forskarna att studera. Paradoxen består i att företag företar företagsförvärv trots 
att studier konsekvent visat att företagsförvärv inte ökar aktieägarvärdet i köparbola-
get. För att lösa paradoxen har därmed en forskningslinje varit att undersöka huruvi-
da utvärderingsstudierna av företagna företagsförvärv på ett adekvat sätt mätt före-
tagsförvärvens effekter. Trots att utvärderingsmetoderna förfinats har dock resulta-
ten av företagsförvärven bestått, dvs. studierna visar att företagsförvärv inte är lycko-
samma. Den andra forskningslinjen för att lösa paradoxen har istället varit att under-
söka motiven till företagsförvärv. Om man förstår motivet till ett företagsförvärv kan 
företagsförvärvet utvärderas utifrån motivet och då kanske visa sig lyckat eftersom 
motivet realiserades genom affären. Av denna anledning har flera studier utförts där 
man på olika sätt försökt lära sig mer om motiven till företagsförvärv, t.ex. genom 
intervjuer med ekonomichefer och med olika mellanhänder inblandade i företagsför-
värv. Denna uppsats studie vill placera sig inom denna sistnämnda kategori men an-
vänder istället för intervjuer erbjudandehandlingar och deras motivavsnitt som empi-
riskt underlag. Studiens fokus är därmed något mer specialiserad på ett visst nisch av 
företagsförvärv. Detta underlag har sedan analyserats genom en kvalitativ innehålls-
analys och följande frågor undersöktes: 
 
 1. Vilka motiveringar till företagsförvärv diskuteras i tidigare forskning 
 och av olika teoretiker?  
 2. Vilka motiveringar till företagsförvärv anges i erbjudandehandlingar-
 na?  
 3. Vad finns det för skillnader mellan motiven som diskuteras i tidigare 
 forskning och av olika teoretiker jämfört med de motiv som anges i 
 erbjudandehandlingarna och hur kan dessa eventuella skillnader upp-
 fattas? 
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5.3 Slutdiskussion 
 
Denna studie gav både väntade och oväntade resultat. Att några kontroversiella mo-
tiv inte skulle anges i de offentliga erbjudandehandlingarna kunde förväntas pga. 
handlingarnas offentlighet men att kategorierna med avnoteringsmotiv och juridiska 
motiv var så pass vanliga men relativt ouppmärksammade i tidigare forskning och 
teori var relativt oväntat. En fråga man kan ställa sig vad gäller framförallt de juridis-
ka motiven är om det inte bör ställas högre krav på motiveringen i erbjudandehand-
lingarna vad gäller budpliktsbud. Målbolagets aktieägare utvärderar köparbolagets 
bud på basis av vad som står i erbjudandehandlingen och att som motiv hänvisa till 
budplikt är i många fall enligt min mening inte särskilt upplysande om vad köparbo-
laget har för tankar med budet och om målbolagets framtid. I vissa fall, typexempel 
nyemissioner, kan det enligt min mening vara tillräckligt att enbart hänvisa till bud-
plikt eftersom budplikten kan ha uppnåtts omedvetet eller av rent administrativa 
skäl.218 När det gäller konsekventa medvetna aktiepostköp i serier där budplikten 
sedermera uppnås bör enligt min mening köparbolaget dock prestera något mer än 
en hänvisning till budplikt eftersom det då bör ha funnits en tanke att med seriekö-
pen slutligen uppnå budplikt varvid ett offentligt uppköpserbjudande måste läggas. 
Motiven till dessa medvetna serieköp kan nämligen vara av intresse för aktieägaren 
när denne ska göra sitt beslut huruvida den ska sälja sina aktier i målbolaget till kö-
parbolaget eller om den ska behålla dem. 
 
Slutligen kan några kritiska kommentarer gällande uppsatsens studie göras. Kvalitativ 
innehållsanalys är en mycket subjektiv metod eftersom den går ut på att tolka text. 
En kritik mot denna studie är därmed att den kategorisering som gjorts av erbjudan-
dehandlingarnas motiv är mycket subjektiv och att någon annan skulle kunna tolka 
erbjudandehandlingarna annorlunda och kanske skulle formulera andra motivkatego-
rier samt placera in vissa motiv under andra motivkategorier. Precisionen i den kvali-
tativa innehållsanalysen skulle kunna ha höjts om flera personer varit inblandade i 
kodningsprocessen av erbjudandehandlingarna så att kategoriseringarna kunnat dis-
kuteras innan de fastslagits. Mot detta får man dock väga att är detta en mindre upp-
sats där tiden dessutom varit relativt knapp.  
 
5.4 Forskningsbidrag 
 
Forskningsbidraget som denna uppsats kommit med är en insikt i vilka motiv till 
företagsförvärv som konstrueras i erbjudandehandlingar och därmed även i förläng-
ningen till en insikt i potentiella motiv till företagsförvärv rent generellt. Många av 
motiven som anges i erbjudandehandlingarna överensstämmer med de som fram-
kommit i tidigare forskning om motiv till företagsförvärv samt olika teoretikers listor 
med potentiella motiv till företagsförvärv. Vissa motiv som uppmärksammats i denna 
studie, som avnoteringsmotiv och juridiska motiv, har dock inte fått något större utrymme 
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tidigare av teoretiker och i studier men denna undersökning visar att dessa motiv 
existerar och dessutom är ganska vanliga. Studien visar också att motiven som anges i 
erbjudandehandlingarna vid företagsförvärv oftast inte utgörs av bara ett motiv utan 
av flera stycken. Detta ligger i linje med annan forskning som gjorts inom företags-
förvärvsområdet. Slutligen visar undersökningen också att personliga och ledningsmässiga 
motiv samt andra mer kontroversiella motiv som t.ex. skattemotiv inte framkommer i 
erbjudandehandlingarna utan att motiven i erbjudandehandlingarna främst kan hän-
föras till klassisk litteratur om ekonomi, strategi och finansiering. 
 
5.5 Praktiska implikationer 
 
Denna studie visar bl.a. på att när företag eller andra ska utvärdera effekterna av 
eventuella företagsförvärv så bör de inte enbart använda kvantitativa mått eftersom 
många av motiven till företagsförvärv inte enkelt låter sig mätas kvantitativt. Dessut-
om bör utvärderingarna inkludera flera motiv eftersom flera motiv kan vara viktiga 
samtidigt vid ett företagsförvärv. Vidare bör aktieägare som mottagit offentliga upp-
köpserbjudanden gällande deras aktier i ett målbolag uppmärksamma att motiven 
som anges i erbjudandehandlingen tillhör en viss nisch där vissa motiv, oavsett om 
de faktiskt föreligger hos ledningen, inte framkommer eftersom det inte passar sig att 
ange vissa mer kontroversiella motiv, som t.ex. personliga och ledningsmässiga motiv 
samt exempelvis skatteskäl, i ett officiellt dokument. 
 
5.6 Vidare forskning 
 
Det är fortsatt viktigt att genom forskning försöka att lösa den s.k. framgångspa-
radoxen. En lösning kan enligt min mening tillkomma på så sätt att företagsförvär-
vens effekter börjar utvärderas mer utifrån kvalitativa aspekter och inte enbart utifrån 
kvantitativ data. Denna undersökning visar t.ex. att många erbjudandehandlingar 
innehåller ett flertal motiv till ett förvärv och uppfyllandet av vissa av dessa motiv 
kan inte mätas direkt i form av kvantitativ data, som t.ex. förändring av börskurs. 
Därför bör man fortsätta att undersöka olika motiv till företagsförvärv och i större 
utsträckning använda motiven som måttstock för att utvärdera huruvida ett företags-
förvärv ska anses vara lyckat eller inte. Framtida forskning bör därmed fokusera på 
att gå på djupet med hur man på bästa sätt fastställer vad som varit ett motiv till ett 
företagsförvärv och sedan försöka att utarbeta modeller där man på något sätt kan 
mäta eventuell uppfyllelse av motivet.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Förteckning över undersökta 
erbjudandehandlingar 
 
Förteckningen nedan är över de erbjudandehandlingar som undersökts i uppsatsen 
och som publicerats i Finansinspektionens prospektregister.219 I registret kan alla 
erbjudandehandlingar nedladdas i fullständig form. 
 

 

 
# Datum  Utgivare av erbjudandehandlingen (köparbolaget) 
 
1.  2012-12-21 Lifco AB 
2. 2012-11-21 Arctic Paper S.A.  
3. 2012-06-08 Backahill Holding AB   
4. 2012-04-13 BV Acquisitions AB   
5. 2012-02-21 Kinnevik Media Holding AB  
6. 2012-01-17 Schibsted ASA  
7. 2012-01-13 Klövern AB  
8. 2011-12-21 Cidron Delfi Intressenter AB 
9. 2011-12-12 Xenella Holding AB  
10. 2011-11-28 Sandvik AB  
11. 2011-07-22 SBD Holding AB  
12. 2011-07-07 KAMIC Electronics AB  
13. 2011-06-14 Securitas AB  
14. 2011-04-29 Medivir Aktiebolag  
15. 2011-03-30 Proventus Invest AB  
16. 2011-02-08 Assa Abloy AB  
17. 2011-02-03 Waldir AB  
18. 2011-01-03 Galderma Holding AB  
19. 2010-12-10 Cimon Investment Managers AB  
20. 2010-11-30 Ratos AB  
21. 2010-09-30 Cidron Intressenter AB  
22. 2010-09-14 Alfa Laval AB  
23. 2010-06-21 Ratos AB  
24. 2010-06-02 TAV AB  
25. 2010-05-10 Meerwind AB  
26. 2010-05-06 Svensk Utbildning Intressenter AB 
27. 2010-03-19 Aurora Investment Ltd.  
28. 2010-03-18 Opcon Aktiebolag  
29. 2010-03-17 MGA Holding AB 

                                                      
219 Resultat av sökning på dokumenttypen "erbjudandehandling" i Finansinspektionens 
prospektregister. Tillgänglig [online]: 
<http://www.fi.se/Register/Prospektregistret/Prospektregistret/> [2012-12-31]. 



 

 

30. 2010-03-08 Orc Software AB 
31. 2010-01-28 Braganza AS  
32. 2010-01-08 Thuban AB  
33. 2009-11-06 Strategisk Holding Sverige AB  
34. 2009-09-30 Mannerheim Invest AB  
35. 2009-07-14 Fastighets AB Balder  
36. 2009-05-25 Hakon Invest Aktiebolag  
37. 2009-04-27 Ponderus Technology AB  
38. 2009-04-22 Ricoh Europe Holdings PLC  
39. 2009-04-16 AB Traction  
40. 2009-03-24 JCE Group Aktiebolag  
41. 2009-03-12 Home Invest Aktiebolag  
42. 2009-01-20 Porsche Automobil Holding SE  
43. 2009-01-02 Vodafone Europe B.V.  
44. 2008-12-05 Oy Karl Fazer AB  
xx. 2008-11-24 Ivytan AB220                                                                                  
45. 2008-11-19 Panaxia Security AB  
46. 2008-11-13 Ivytan AB  
47. 2008-11-13 Mannerheim Invest AB  
48. 2008-11-10 Peab AB  
49. 2008-11-07 Cay Tel 1 L.P.  
50. 2008-10-14 SMTW Personal Holding AB  
51. 2008-09-17 Maersk Product Tankers AB  
52. 2008-07-25 Segulah Stellata Holding AB  
53. 2008-07-11 Decan Value Advisors Fund Ltd. 
54. 2008-06-09 Stena Adactum AB  
55. 2008-06-04 Kaidoz AB  
56. 2008-05-20 Carl Lamm Holding AB  
57. 2008-05-05 Cyril Acquisition AB  
58. 2008-04-24 Askero Utveckling AB  
59. 2008-03-07 Oberthur Technologies S.A.  
60. 2008-02-08 GGC Health Care LLC.  
61. 2008-02-07 GEMed AB  
62. 2008-01-04 BD Stockholm AB  
63. 2007-12-03 ESML Intressenter AB  
64. 2007-11-20 Nordstjernan Ventures AB  
65. 2007-11-15 Bure Equity AB  
66. 2007-10-26 Stockmann Oyj Abp  
67. 2007-10-10 Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd. 
68. 2007-10-04 XPonCard Group AB  
69. 2007-09-14 DnB NOR Bank ASA  
70. 2007-08-31 NPNC Intressenter AB  
71. 2007-08-27 Kappahl Holding AB  
72. 2007-07-02 Watchtower AB 

                                                      
220 Bortses ifrån eftersom dokumentet enbart utgör ett tillägg till (46.) Ivytan AB:s erbjudandehandling 
från 2008-11-13 och tillägget inte innehåller någon ny eller förändrad information gällande motiven i 
den ursprungliga erbjudandehandlingen.  

 



 

 

73. 2007-05-21 Racon Holdings AB  
74. 2007-03-12 Atria Meat & Fast Food Aktiebolag 
75. 2007-01-29 AOLS Holdings AB  
76. 2006-11-24 'Check Point Software Technologies Ltd.' 



 

 

Bilaga 2. Exempel på ett motivavsnitt i en 
erbjudandehandling 
 
Exemplet nedan är hämtat ifrån erbjudandehandlingen gällande (15.) Proventus In-
vest AB:s bud på BRIO AB publicerad i prospektregistret den 30 mars 2011.221 
 

 
 
Bakgrund och motiv 
 
Proventus Invest har sedan 2004 varit huvudägare i BRIO och kontrollerar efter ny-
ligen genomförda transaktioner cirka 96 % av kapitalet och rösterna i BRIO. 
 
BRIO har sedan en lång tid tillbaka redovisat negativa resultat. För att stärka BRIOs 
finansiella situation och förbättra förutsättningarna för lönsamhet genomfördes en 
finansiell rekonstruktion 2009. Vid detta och andra tillfällen har Proventus Invest 
med betydande belopp biträtt BRIO med rörelsefinansiering. Lönsamhetsproblemen 
har dock fortsatt och för 2010 uppgick BRIOs nettoresultat till -67 Mkr. Proventus 
Invest gör bedömningen att fortsatta rekonstruktionsåtgärder kommer att krävas för 
att BRIO ska nå uthållig lönsamhet. 
 
Mot bakgrund av att Proventus Invests ägande i BRIO nu överstiger 90 % har 
tvångsinlösen av resterande aktier påkallats. För att göra det möjligt för de aktieägare 
som ej vill avvakta tvångsinlösenprocessen att snabbare erhålla likvid lämnar Proven-
tus Invest detta Erbjudande. 
 
Proventus Invests avsikt är att vara en aktiv ägare i BRIO och verka för en positiv 
utveckling utan att ändra dess nuvarande verksamhet och strategiska plan. Erbjudan-
det kommer inte att innebära någon väsentlig förändring av anställningsvillkor eller 
sysselsättning för bolagets anställda och ledning på de platser där BRIO bedriver 
verksamhet.  
 
I övrigt hänvisas till redogörelsen i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av styrelsen för 
Proventus Invest med anledning av Erbjudandet. Den information som rör BRIO och som återfinns 
på sidorna 21–32 har granskats av den oberoende kommittén i BRIOs styrelse i enlighet med vad 
som anges på sidan 59 nedan. I enlighet med vad som framgår på sidan 60 nedan har BRIOs 
revisor granskat och uttalat sig om den historiska finansiella information i sammandrag som presen-
teras på sidorna 23–25. Förutom med avseende på nämnda redogörelser försäkras att, såvitt är 
känt för styrelsen för Proventus Invest, de uppgifter som framställs i erbjudandehandlingen överens-
stämmer med faktiska förhållanden. 
 
Stockholm den 25 mars 2011 
 
Proventus Invest 
Styrelsen

                                                      
221Erbjudande till aktieägarna i BRIO AB (publ), Proventus Invest, s. 9. 



 

 

Bilaga 3. Exempel på metod vid kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Exemplet nedan är hämtat ifrån en artikel av Graneheim och Lundman.222 
 

 
 
The unit of analysis in this example is an interview text about experiences of having 
hypoglycaemia. The context consists of a larger study aimed at describing coping 
strategies related to the everyday strains of living with diabetes (Lundman and Nor-
berg, 1993). Twenty adults with Type 1-diabetes, aged 25–59 years, participated in 
the study. Interviews were performed addressing various aspects of living with Type 
1-diabetes. The interview text was sorted into seven content areas: experiences re-
lated to the onset of the disease; management of the disease in daily living; experi-
ences related to hypoglycaemia; experiences related to hyperglycaemia; self-
monitoring of blood glucose; and ideas about complications and the future. Experi-
ences related to hypoglycaemia were evoked by asking: "Please tell me about your 
experiences of having hypoglycaemia." 
 
The interviews were read through several times to obtain a sense of the whole. Then 
the text about the participants’ experiences of having hypoglycaemia was extracted 
and brought together into one text, which constituted the unit of analysis. The text 
was divided into meaning units that were condensed. The condensed meaning units 
were abstracted and labeled with a code. Examples of meaning units, condensed 
meaning units and codes are shown in Fig. 1. The whole context was considered 
when condensing and labeling meaning units with codes. The various codes were 
compared based on differences and similarities and sorted into six sub-categories and 
three categories, which constitute the manifest content. The tentative categories were 
discussed by two researchers and revised. What differed between the two researchers 
was their judgment about what comprised familiar and unfamiliar sensations and 
actions. A process of reflection and discussion resulted in agreement about how to 
sort the codes. Finally, the underlying meaning, that is, the latent content, of the 
categories, was formulated into a theme. Examples of codes, sub-categories, catego-
ries and a theme are given in Fig. 2. 
 
Fig 1. Examples of meaning units, condensed meaning units and codes. 
 
Meaning unit Condensed meaning unit Code 
there is a curious feeling in the head in 
some way, empty in some way 

curious feeling of emptiness in the 
head 

emptiness in the 
head 

it is more unpredictable so to say, you 
can never be sure about anything 

an unpredictable and unsure situation uncertainty 

 
 
 
 

                                                      
222 Graneheim och Lundman, s. 107-108. 



 

 

Fig 2. Examples of codes, sub-categories and a theme from content analysis 
of narratives about hypoglycaemia. 
 
Theme LACK OF CONTROL AND STRUGGLE FOR REGAINING CONTROL 
Category                       SENSATIONS                           ACTIONS COGNITIONS 
Sub-
category 

Unfamiliar 
bodily sensa-
tions 

Familiar 
but unex-
pected 
bodily 
sensations 

Terrible               Unfamil- 
feelings                iar 
                             actions 
                              
                              

Familiar but 
unexpected 
actions 

Thinking difficul-
ties 

Codes Double visions 
Emptiness in the 
head 
Emptiness in the 
stomach 
Stiffness in the 
tongue 
Unsteadiness 
Weightiness in 
the legs 

Enormous 
hunger 
Palpitations 
of the heart 
Tremor 
Sweating 

Frightened            Fumbling 
to death            Disconected 
Loss of control    speech 
Uncertainty         Disruptive 
Confusion            behavior 

Urge to eat 
Verbal 
expressions 
of anger 
"Attack" on 
the refrigera-
tor 

Instability to think 
clearly 
Uncertainty of what 
to say 
Unawareness of 
surroundings 
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