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Resumé 
Titel: Internationella fusioner  

Ämne: Kandidatuppsats; Företagsekonomi C med inriktningen Finansiering (15 

högskolepoäng)  

Författare: Marwan Salman och Marko Stanojkovic 

Handledare: Maria Smolander 

Datum: 11 augusti 2014 

Bakgrund: Det blir allt vanligare att banker vänder sig till förvärv och sammanslagningar för 

en internationell tillväxt. Då banker inte enbart agerar som en finansiell intermediär samtidigt 

som globaliseringen skapar allt större bolag ställs högre krav på banker, där dessa utvecklas 

mot att vara universella med bl.a. bredare produktutbud och kundsegment. Storbankerna är 

centrala för det finansiella ståndet och är hårt övervakade och komplexa varelser. Förvärv och 

sammanslagningar kan inneha en stor påverkan på en storbank vilket kan påverka samhället i 

en större grad än vid andra branscher. Internationell etablering med förvärv är generellt 

snabbare och innebär fler konkurrensfördelar än en organisk tillväxt. Dock tilltalar många 

studier att en extern tillväxtmetod sällan är lönsam och organisk tillväxt bör följaktligen 

föredras. Erkända forskare hävdar även att finansiella nyckeltal även inte förbättras i de flesta 

fall. Dock tas ingen hänsyn till om målen bakom M&A är direkt finansiella eller ej.  

Syfte: Att identifiera de effekter som uppstår vid internationella förvärv och 

sammanslagningar, mätt i finansiella nyckeltal samt att skapa en fördjupad förståelse för vilka 

bakomliggande faktorer, motiv och målsättningar anses vara viktigast för Handelsbanken och 

Nordea vid valet av att utföra en internationellt horisontell M&A. 

Metod: Metodtriangulering tillämpats vilket innebär att både en kvalitativ- samt kvantitativ 

ansats appliceras. Samtliga globala M&A mellan 1995-2013 har observerats och bearbetats 

med kvartalsrapporter i kvantitativ metod, där ROE, ROA, ETA samt ETR beräknats med 

kvartalsrapporter. Öppna intervjuer med väsentliga respondenter från Handelsbanken och 

Nordea tillämpas för att besvara delsyftet med kvalitativ metod. 

Slutsats: Inom Sveriges storbanker kan det inte med säkerhet konstateras att varken 

aktieägare eller ledningen gynnas av M&A. Räntabiliteten på det egna kapitalet och 

tillgångarna tenderar att avta snarare än tillta, samtidigt som det motsatta förhållandet upplevs 

inom kostnadseffektivisering. Ses bankerna över individuellt står Nordea för den större delen 

av en försvagning i nyckeltalen, men detta är eftersom Nordea prioriterar en starkare 

förhandlingsstyrka och större marknadsandelar, vilket innebär tillväxtförklaringar som önskad 

synergi och följaktligen är målen mer långsiktiga än Svenska Handelsbankens där dessa 

önskar en finansiell förbättring omedelbart. Generellt förbättras kostnadseffektiviteten men 

inte räntabilitet på eget kapital samt tillgångar i samband med M&A. Individuellt skiljer dock 

resultaten åt p.g.a. bankernas olika strategier. De banker som dock förbättrar nyckeltalen 

avsevärt är SEB samt Swedbank. 

Nyckelord: Förvärv, Sammanslagningar, M&A, Banksektor, SEB, Handelsbanken, Nordea, 

Swedbank, Internationell tillväxt 
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Abstract 
Title: International M&A  

Subject: Bachelor Thesis; Business Administration with specialization in Finance (15 credits)  

Authors: Marwan Salman and Marko Stanojkovic 

Tutor: Maria Smolander 

Date: August 11, 2014 

Background: It is becoming increasingly common for banks to turn on acquisitions and 

mergers for global growth. Since banks are acting much more than only financial 

intermediary, while globalization is making large companies even greater, the demands are 

becoming higher on banks where they develop towards being universal, including broader 

range of products and customer segments. Great banks are central to the financial state and 

are tightly monitored and complex creatures. Acquisitions and mergers are likely to possess a 

large impact on a major bank, which later can affect the community in a greater degree than in 

other industries. International establishment of acquisition is generally faster and offers a 

more competitive edge than organic growth. However, many studies and scholars claim that 

an external growth method is rarely profitable and organic growth should therefore be 

preferred. Many scholars also argue that financial ratios do not improve in most cases. 

However, no consideration is taken if the goals behind M&A are directly financial or not. 

Purpose: To identify the effects that arise in international M&A, measured in financial ratios 

and to create a deeper understanding of the underlying factors, motives and objectives that are 

considered to be most important for Handelsbanken and Nordea in the choice of performing 

an internationally horizontal M&A. 

Method: Method triangulation is applied, which means that both a qualitative- and 

quantitative approach is applied. Global M&A between 1995-2013 preformed by Swedish 

banks have been observed and processed with quarterly reports in the quantitative method, in 

which ROE, ROA, ETA and ETR are calculated quarterly. Open interviews with essential 

respondents from Handelsbanken and Nordea are applied to answer the second aim in the 

study with a qualitative method. 

Conclusion: In Sweden's major banks, it cannot be stated with certainty that shareholders or 

management benefit from M&A. The return on equity and assets tend to diminish rather than 

grow, while the opposite occurs in the cost efficiency. If we analyse the banks individually, 

then Nordea stands for the most of a weakening in the financial ratios, but this is because 

Nordea prioritize a stronger bargaining power and a larger market share. This means growth 

explanations is the desired synergy effects and therefore financial targets are more long term 

than the Swedish Handelsbanken's where they want a financial improvement immediately. 

Generally, the cost efficiency does improve, but not the return on equity and assets. 

Individually, however, the results differ due to the banks different strategies and goals. 

However, the banks that improve the ratios most significantly are SEB and Swedbank. 

Keywords: Acquisitions, Mergers, M&A, Banking industry, SEB, Handelsbanken, Nordea, 

Swedbank, International growth 



  

 

4 

Definitioner och Förkortningar 
M&A: Mergers and Acquisitions 

Merger: Sammanslagning av ett eller flera företag 

Acquisition: Förvärv av företag 

Fusion: Ekonomisk term som syftar på samgåendet och integrationen mellan företag genom 

förvärv eller sammanslagning 

Målföretag: Det företag (bank) som planeras att förvärvas eller slås samman med 

Budgivande företag: Det företag (bank) som planerar att förvärva målföretaget 

Synergier: En samverkan mellan minst två faktorer som positivt eller negativt påverkar en 

process på sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av 

verkningarna av faktorerna enskilt, exempelvis samordningsfördelar som uppnås av 

sammanslagningen av två olika företag som ger högre output än input. 

Corporate Development: Affärsutveckling 

Input: Insats 

Output: Prestation 

ROA: Return On Assets 

ROE: Return On Equity 

ETA: Expenses To Assets ratio 

ETR: Expenses To Revenue ratio 

SHB: Svenska Handelsbanken 

SEB: Skandinaviens Enskilda Bank 
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet genomgår studiens bakgrund samt problemformulering. 

Även undersökningsfrågor, syfte samt avgränsningar behandlas.  

 

1.1 Bakgrund 
M&A har under senare tid ökat i både antal och omfattning. Anledningarna till detta är 

många, där globaliseringen är en av de främsta orsakerna. Det har medfört att företag inte 

enbart agerar på hemmamarknaden, utan även på den globala marknaden. Globaliseringen är 

en process som pågått under en väldigt lång period som dock hade snabbast utveckling 

omkring 2000 där 1 800 miljarder dollar omsattes om dagen, en fördubbling jämfört med 

1992 (Statista 2014). Ett år där även Sveriges banker stärktes i och med alstringen av Nordea 

bank, efter sammanslagningar med finska Merita Bank, danska Unibank och norska 

Christiania bank, samt sammanslagningen av Handelsbanken och norska Stadshypotek. 

Utvecklingen fortsatte år 2001 där totala antalet företagsköp under första halvåret minskade 

med 23 % jämfört med det tidigare året. Däremot hade antalet internationella fusioner ökat 

med 17 %. Idag är förvärv och sammanslagningar väldigt vanliga i särskilda branscher, det är 

exempelvis inte ovanligt att företag även slås samman för att skapa ett oligopol på marknaden, 

där exempelvis franska Holcim och schweiziska Lafarge vilka är två av världens största 

cementföretag, idag förhandlar om ett eventuellt förvärv (Dagens Industri 2014). 

Drivkrafterna bakom globaliseringen är den nya informationsteknologin, kunskapsteknologin, 

öppnare politiskt landskap, samt avregleringar av internationella kapitalmarknader (Borglund 

2006). En fördel som förekommer med det globala tillväxten är den ökade marknadsandelen 

företagen erhåller. Grunden till att företag väljer globalisering är nya marknader, potentiella 

vinster, oprövade kunder och nya produkter som finnes tillgängliga.  

 

Dock förekommer även risker gemensamt med en global tillväxt. Informationskostnaderna är 

ofta höga och olika faktorer som ekonomiskt tillstånd, politiskt läge, lagar och regler, nya 

etablerade konkurrenter samt kulturella risker har en större påverkan än via en inhemsk 

tillväxt som är betydligt vanligare (Ayadi et al. 2013). Dessa risker tillsammans med andra 

kan dock minskas genom M&A, där ett utländskt företag slås samman eller förvärvar ett 

inhemskt sådant vilket redan är etablerat och innehar en stadig grund, samtidigt som en 

snabbare etablering eller konkurrensfördelar kan uppnås och konkurrensen aningen minskas 

(Rydén 1972). Globaliseringen har således medfört att företag snabbt expanderat på den 

internationella marknaden vilket följaktligen satt krav på större och universella företag. Trots 

att en organisk tillväxt tar en oerhörd lång tid att implementera är det vanligare för företag att 

välja en extern tillväxt genom M&A vilket följaktligen utgör ett intressant 

undersökningsområde i form av M&A (Hamberg 2004).  
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1.2 Problembakgrund 
Genom att agera som en finansiell intermediär sammankopplas banken traditionellt med in- 

och utlåning av pengar, dock tenderar banker idag att vara universella där breda produktutbud 

och flertalet tjänster utöver sparande och lån erbjuds, vilket gör de större än någonsin 

(Svenska Bankföreningen 2014).  

 

De finansiella institutionerna har en central roll i den moderna ekonomin vilket skapar ett 

intresse för fusioner emellan banker. Bankernas centrala roll varierar självklart mellan olika 

nationer, där exempelvis Tyskland är en bank orienterad nation medan Storbritannien är 

marknads orienterat. Rollen som skapas i samband med bankernas M&A är essentiell inom 

bankindustrin och den finansiella marknaden då Sveriges banker står för ca 40 % av 

finansmarknaden, samtidigt som förväntningar om en förändrad marknadsstruktur ökar. Även 

kostnader och bankernas likviditet kan komma påverkas avsevärt vid förvärv eller 

sammanslagningen av större banker (Jungerhem 1992). Internationella fusioner för banken 

kan även komma påverka ekonomin i större grad än andra industrier. Ett förvärv eller en 

sammanslagning inom banksektorn kan således påverka flertalet faktorer, omständigheter och 

förhållanden inom finanssektorn på individuell så väl som samhällelig nivå (Hamberg 2004).  

 

I Sverige finns idag över hundra banker verksamma. De svenska storbankerna med en 

internationell verksamhet är få, där SHB, SEB, Nordea och Swedbank hör till. Dessa kan 

kategoriseras som universella banker p.g.a. dess bredd på utbud av finansiella tjänster och är 

dessutom representerade på den större delen av den finansiella marknaden. Resterande 

svenska banker är enbart nationellt verksamma och har således ingen internationell 

verksamhet. De svenska storbankerna har en väldigt stark ställning tillsammans sett till den 

totala svenska bankmarknaden, där storbankerna har totalt 66 % marknadsandelar på 

inlåningsmarknaden, på andra delmarknader har bankerna aningen mindre marknadsandelar 

där dessa självfallet varierar beroende på respektive delmarknad. Övriga bankaktiebolag, 

sparbanker, utländska banker och övriga finansiella institut står således för 34 % 

marknadsandelar på den svenska inlåningsmarknaden, varav 3% är utländska banker (Svenska 

Bankföreningen 2013).  

 

Det finns många likheter mellan storbankerna, men även många olikheter. Aspekten bankerna 

arbetar på är ofta identiskt, dock uppstår skillnader i bl.a. typ av kunder, prissättning av 

tjänster och distributionen emellan olika banker m.m. (Svenska Bankföreningen 2014).  På 

grund av dessa distinktioner är det viktigt att skilja på de svenska storbankerna och inte 

uppfatta dessa som en enhetlig grupp eftersom bankerna trots allt är konkurrenter och har 

flertalet olikheter mellan sig. 

 

Inte sällan vänder banker sin uppmärksamhet till horisontella fusioner och förvärv för att 

skapa en internationell tillväxt och etablera sig på nya marknader. Många banker är 

förtröstansfulla att M&A kommer tillåta de att träda in på dem nya marknaderna, samtidigt 

som nya kunder, produkter eller marknadsandelar nås till lägre risker än vid en internationell 

intern tillväxt. För de finansiella institutionerna kommer M&A att involvera investeringar i 

nya partners och nya länder, samtidigt som dessa investeringar tar plats möter bankerna olika 
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typer av komplexitet som förhöjda risker. Det är därför viktigt för de finansiella 

institutionerna att förstå de faktorer som är avgörande för att utföra en internationell affär på 

ett sådant sätt där risken minimeras och ett hållbart och långsiktigt värde skapas för den 

budgivande banken (Löfgren & Haglund 1996). 

 

Rhoades (1998) hävdar att många forskare (och refererar till Krabill, 1985; Meehan, 1989; 

McNamee, 1992; Azarchs, 1995; Srinivasan och Wall, 1992; Berger och Humphrey, 1992; 

Rhoades, 1993; Asher, 1994; Marks, 1991; Klinkerman, 1991; Matthews, 1993) är oense om 

extern tillväxt är det mest optimala tillväga sättet vid en internationell expansion, då många av 

forskarna tyder på att synergierna sällan är positiva och processen är allt för kostsam. Risken 

finns även att konflikter uppstår mellan ledning och aktieägare vid förvärv och försäljning av 

företaget, då målsättningen och önskan hos aktieägare och ledning kan vara olika, vilket 

följaktligen medför ökade kostnader ömsesidigt med fusionen. Aktieägare prioriterar ofta en 

hög avkastning och ett snabbt växande aktiepris, medan ledningen snarare prioriterar en 

företagstillväxt och en starkare marknadsposition. Att flertalet forskare, båda i äldre såväl som 

nyare studier, hävdar samt bevisar att M&A skadar snarare än gynnar banker jämförande med 

en organisk tillväxt gör detta minst sagt ett  intressant ämne att undersöka och få en fördjupad 

inblick inom, då många forskare är oense om hur väl effektiv M&A är då resultatet som 

utfaller är enligt somliga ofta inte det förväntade. Ingen av Rhoades citationer av tidigare 

forskningar tar dock hänsyn till målen bakom observerade M&A och om faktorerna som 

prioriteras inom fusionerna är ekonomiska samtidigt som längre perioder undersöks vilket 

innebär att allt fler faktorer (konjunkturer, kriser, avyttringar o.s.v.) kan påverka resultatet. Att 

en bank förvärvar en annan är självfallet för att önskade synergieffekter skall uppnås, dessa 

behöver dock inte enbart vara direkt finansiella, d.v.s. t.ex. intäktsgenererande eller 

kostnadsreducerande även om så är fallet vanligen. Det är därför väldigt viktigt att även skapa 

en förståelse och bakgrund till fusionerna som observerats. Det är även väldigt få tidigare 

studier som tar hänsyn till hur aktieägare och företagsledning påverkas då det finns en distinkt 

skillnad mellan dessa, där aktieägarna är innehavare av banken medan företagsledningen styr 

banken. 

 

Eftersom uppfattningarna är olika mellan flertalet forskare huruvida M&A inom banksektorn 

är lönsamma eller ej är det av intresse att identifiera hur Return on Equity, Return on Assets, 

Expenses to Revenue ratio och Expenses to Assets Ratio för SHB, Nordea, SEB samt 

Swedbank  påverkas av M&A. Det är även intressant att ta reda på vilka faktorer som anses 

vara viktigast vid M&A, då målen med förvärv eller sammanslagningar inte behöver vara 

finansiella sådana. Dessutom är det viktigt att skilja på företagsledning och aktieägare då 

dessa ofta har olika intressen och mål. Följaktligen relaterar beräkningarna ROE samt ROA 

till aktieägare medan resterande relaterar till företagsledning. Samtidigt är det av väsentlig 

betydelse att begränsa möjliga utomstående faktorer (d.v.s. faktorer vilka inte härstammar 

från M&A) som kan påverka de finansiella nyckeltalen. Därför har författarna valt att 

undersöka totalt tre kvartal där kvartalet innan, kvartalet under färdigställandet av M&A, samt 

kvartalet efter analyseras. Då kvartalsperioder undersöks är studien geografiskt avgränsad till 

Europas gränser eftersom M&A utanför europeiska gränser generellt kräver längre 

implementeringsperioder p.g.a. större skillnader i regleringar och kulturer.  
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1.3 Problemformulering

 
Banker har en central roll i den moderna ekonomin då många aktörer i den finansiella världen 

är beroende av dessa. Varje M&A inom banksektorn leder till diverse effekter som påverkar 

de olika intressenterna på marknaden. Intresseterna består bl.a. av aktieägare som vill ha 

största möjliga avkastning, eller olika företag som vill ha stora lån. Det kan dessutom handla 

om företagsledningen som har ett speciellt intresse i bankens inflytande och storlek på den 

finansiella marknaden. Effekter som kan uppstå efter internationella M&A inom banksektorn 

kan vara bättre avkastning på eget kapital, samt större marknadsandel, beroende på vilka 

strategier, mål och visioner de olika bankerna har. Dock är det inte sällan målen med M&A 

misslyckas enligt tidigare forskningar och således uppstår funderingar om en extern tillväxt är 

en tillväxt strategi som är bättre än en intern sådan. Efter milleniumskiftet, och än idag, har 

M&A inom banksektorn ökat kraftigt vilket leder till nya funderingar om vilka finansiella 

effekter som skapas efter internationella fusioner inom banksektorn, för aktieägare och 

företagsledningen, samt vilka faktorer som anses väga tyngst vid beslutsfattanden gällande 

förvärv och sammanslagningar. Således uppstår i studien följande undersökningsfrågor; 

 

— Vilka effekter skapas av en internationell fusion för bankernas aktieägare? 

— Vilka effekter skapas av en internationell fusion för företagsledningen? 

— Vilka faktorer är bakomliggande och viktiga bakom internationella M&A utförda av 

Handelsbanken och Nordea? 

 

1.4 Syfte  
Studiens syfte är att identifiera de finansiella effekter som uppstår vid internationella förvärv 

och sammanslagningar, mätt i finansiella nyckeltal. 

1.4.1. Delsyfte 

Att skapa förståelse för vilka bakomliggande faktorer och målsättningar anses vara viktigast 

för Handelsbanken och Nordea vid valet av att utföra en internationellt horisontell M&A. 

1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till 27 M&A och således undersökes endast effekterna under en kortare 

period. Bakgrunden till tidsperioden 1995-2013 är p.g.a. väldigt få börsnoterade bolag uppgav 

delårsrapporter under tidigt 1990-tal. Beträffande viktiga faktorer, strategier, motiv och 

målsättningar undersöks problemet endast ur företagsledningens perspektiv. Gällande 

målsättningar, faktorer och strategier analyseras enbart Handelsbanken samt Nordea då enbart 

dessa hade möjligheten för sammanträde.  
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1.6 Disposition 
 

 

 

2.Teori

• I nästkommande kapitel beskrivs inledningsvis de olika modeller och teorier 
som knyts till vår forskning, därefter presenteras studier av erkända forskare 
inom dito område följt av hur teorier samt tidigare forskning tillämpas på 
studien.

3. Metod

• Metoden omfattar val av forskningsstrategi, forskningsdesign, urval, 
datainsamlingsmetoder, metodkritik och källkritik samt klargör alternativa 
forskningsmetoder och studiens reliabilitet och validitet.

4. Empiri

• Avsnittet presenterar Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank utifrån 
årsredovisningar och pressreleaser, insamlad och bearbetad finansiell data 
från kvartalsrapporter samt resultatet av genomförda intervjuer.

5. Analys

• Detta avsnitt analyserar empirin. Dispositionen följer den teoretiska 
referensramen och jämför skillnaderna mellan bankernas strategier, 
prioriterade effekter samt utveckling i de finansiella nyckeltalen och dylikt.

6. 
Diskussion

• Kapitlet omfattar en avslutande diskussion gällande studien, samt kritik av 
metoden som användes. Dessutom lämnas även förslag till vidare forskning.

7. Slutsats

• I det avslutande avsnittet redogörs studiens viktigaste punkter där 
frågeställningarna även besvaras.
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2. Teori 

Vid utförande av en studie är det relevant att utgå utifrån olika teorier och 

modeller som sedan kopplas till analys. Teorierna skall utgöra grundstenar för 

undersökningen och ge en bild av vilket sätt dessa kan tillämpas på studien. I 

detta avsnitt beskrivs inledningsvis de olika modeller och teorier som knyts till vår 

forskning, därefter presenteras studier av erkända forskare inom dito område och 

slutligen hur teorierna samt tidigare forskning tillämpas på studien. 

 

2.1 Företagsstrategi 
Det är av väsentlig betydelse att ha en förståelse för respektive banks strategi bakom den 

internationella tillväxten genom M&A. För att skapa en sådan förståelse redogörs vad som 

kännetecknar en stark strategi samt hur en sådan strategi kan kopplas till M&A. Ansoff (1965) 

hävdar att strategiska beslut behandlar företaget och dess omgivning där nyckelbesluten 

kretsar kring differentierings-, expansions- samt tillväxtstrategier. Grant (2008) definierar en 

strategi enligt följande:  

”Strategy is not a detailed plan or program of instructions; it is a unifying theme that gives 

coherence and directions to the actions and decitions or organization.” 

Grant (2008) hävdar att företagsstrategier under 

senare tid har haft en mindre verkan på 

detaljerade planer och mer verkan på mission, 

vision, riktlinjer, principer och mål. För att skapa 

en lyckad strategi bör fyra element tas hänsyn till, 

som följaktligen delas in i två grupper; extern- 

och intern omgivning. I den interna omgivningen 

bör det tas hänsyn till mål och visioner, resurser 

och kompetens samt organisk struktur och 

styrsystem. Den externa omgivningen, även s.k. 

industriell omgivning, definieras av konkurrenter, 

kunder och leverantörer vilka bör tas hänsyn till 

vid strategibeslut. För att bankernas strategi skall 

vara framgångsrik bör både omgivningarna 

engageras i strategibesluten, eftersom att 

implicera eller att inte implicera bägge 

omgivningarna är skillnaden mellan en lyckad strategi och förödande sådan. Om ett företag 

exempelvis har en tillväxtbaserad strategi genom M&A och inte anpassar denne till en 

marknad där global tillväxt enbart har fåtalet fördelar, riskerar företaget väldiga finansiella 

skador och ekonomiskt sammanbrott.  

Figur 1: Strategisk planering 

 

 

Källa: Grant (2008) 

älaa: Strategisk planering 
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2.1.1 Tillväxtstrategi 

Att växa globalt innebär att en planering existerar i detaljerad nivå och med stort engagemang 

i ett företag med en bestämd strategi för att uppnå önskat mål. Ansoff (1957) hävdar att det 

existerar fyra strategiska alternativ vid tillväxt; marknadspenetration, marknadsutveckling, 

produktutveckling samt diversifiering där en marknadspenetration medför lägre risk och 

diversifiering högre risk. 

Marknadspenetration innebär att bankerna försöker erhålla större marknadsandelar i 

marknader där de sedan tidigare är etablerade. Detta kan exempelvis ske genom förvärv av 

konkurrenter, aggressiv marknadsföring eller öka användningen av bankens produkter. Vid 

förvärv och sammanslagningar i en geografiskt lik marknad med lika produkter är det en rent 

överlappande fusion (Ansoff 1957). 

Marknadsutveckling involverar en ökad försäljning och marknadsföring i nya marknader av 

befintliga produkter eller tjänster. En marknadsutveckling kan åstadkommas genom att erhålla 

nya kundsegment eller en etablering i nya geografiska områden, t.ex. internationell tillväxt. 

Etableringen i nya geografiska marknader men med likartade produkter innebär 

marknadsutvidgande M&A. Att etablera sig i nya geografiska och exterritoriala områden 

medför större risker än inhemsk marknadsutveckling, bl.a. eftersom banker är väldigt 

beroende av innehavandet av en hög pålitlighet samt trovärdighet. För att reducera dessa 

risker påbörjas ofta internationella nyetableringar i närstående marknader med likgiltig kultur, 

lagsystem och politik (Ansoff 1957). 

Produktutveckling medför att introducera nya produkter, alternativt förvärv av målföretag 

med motiven att komplettera bankens produkt- och tjänsteutbud på en redan existerande 

marknad. Verksamhetsutvidgande förvärv och sammanslagningar är vanligare för snabbt 

växande banker, där dessa vill öka marknadsandelen hastigt i den redan existerande 

marknaden. I en produktutveckling kan nya tilläggstjänster, internettillägg samt en förbättrad 

service innefattas för banksektorn. Fördelen med produktutveckling gentemot andra 

strategiska tillväxtalternativ är ett inarbetat varumärke vilket redan är etablerat på en marknad 

där en god kännedom finns samtidigt som nya produkter ökar intäkterna och även antalet 

kunder (Ansoff 1957).  

Diversifiering nyttjas när synergieffekter önskas uppnås. Diversifieringen genom M&A är 

rent kompletterande och samtidigt en bra strategisk metod vid etablering i avlägsna 

marknader utan allt för höga uppsättningskostnader. Detta är dock det mest riskfyllda 

alternativet i matrisen på grund av begränsad erfarenhet (Ansoff 1957). 

 

  Nuvarande Produkter Nya Produkter 

Nuvarande Marknader Marknadspenetration Produktutveckling 

Nya Marknader Marknadsutveckling Diversifiering 
 Källa: Ansoff (1957) 

älaa: Strategisk planering 

 

 

Figur 2: Ansoff Matrisen 
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2.1.2 Intern tillväxt 

Ansoff (1965) förklarar att ”organic growth is growth that is achieved internally, not by 

acquisition.”. I en tillväxtstrategi genom en organisk expansion är kassaflödet väldigt lågt i 

det tidiga etableringsskedet på grund av den höga investeringstakten. Tillväxten är baserad på 

en intern expansion av bankens egen operation. Genom en organisk tillväxtstrategi är dock de 

totala kostnaderna lägre komparerat med extern tillväxt, dock är implementeringsperioden i 

det globala perspektivet väldigt lång i den organiska tillväxten. Den organiska tillväxten är 

ofta begränsad genom företagsledningens förmåga att påverka och genomföra tillväxten, 

marknadens utveckling samt diverse osäkerheter.  

Vid den organiska tillväxten expanderas företagen genom nya produkter, utvecklingen av 

äldre produkter, nya arbetsmetoder samt nya erhållna kunder och geografiska marknader där 

fokus och flexibilitet är viktiga element för att skapa en framgångsrik organisk tillväxt. Även 

om den interna tillväxten oftast kräver väldigt långa implementeringsperioder för banker kan 

det i vissa sällsynta fall ske väldigt hastigt, vilket innebär att banken måste kunna följa med i 

den snabba utvecklingen och, om nödvändigt, ställa om verksamhetens arbetsmetoder och mål 

omedelbart.  

 

2.1.3 Extern tillväxt  

En tillväxt genom förvärv eller sammanslagningar kräver en större mängd resurser och ett 

stort engagemang och starkt ledarskap. En sådan etablering kan även reducera risker vid 

global tillväxt i långt avlägsna länder med stor skiljaktig politik, finansiellt system och kultur 

m.m. Fusion som ekonomisk term innebär att två eller fler företag slås samman, vilket kan ske 

på två olika utförandeformer (Löfgren 1996). 

Tre slag av M&A brukar vanligtvis benämnas i form av horisontella-, vertikala- samt 

diversifierade fusioner. (I) Horisontella fusioner behandlar två banker som verkar i samma 

bransch, affärsgren eller produktionskedja där bägge bankerna slås samman. Anledningar till 

detta är att banken vill komplettera verksamheten, avlägsna konkurrensen, uppnå skalfördelar 

eller åstadkomma konkurrensfördelar genom den horisontella fusionen. Den horisontella 

fusionen utförs jämväl för en snabbare internationell etablering till skillnad från en organisk 

tillväxt. En sådan fusion kräver större resurser och högre kostnader, och bidrar till lägre risker 

i en internationell etablering via M&A jämfört med en organisk tillväxt. (II) Vertikala 

fusioner innebär att de finansiella institutioner som slås samman är verksamma inom samma 

område, men inte inom samma produktionskedja eller gren. På detta sätt kommer företaget då 

närmare konsumentmarknaden. Jungerhem (1992) hävdar att den vertikala fusionen 

appliceras för att få en ökad kontroll på flödet. Den vertikala integrationen sker dock i mindre 

omfattning inom banksektorn. (III) De diversifierade fusionerna uppstår när två företag, vilka 

inte verkar i samma marknader varken produktmässigt eller geografiskt, slås samman. Dessa 

kan vara investeringar av företagen eller projekt i syfte att minska koncernens totala risk. Den 

diversifierade fusionen tillsammans med horisontella är de mest sedvanliga M&A inom 

banksektorn, där banken t.ex. förvärvar en kapitalförvaltare, försäkringsbolag eller en mindre 

bank i utlandet. Utöver de ovanstående fusionerna kan även talas om kompletterande och 

överlappande fusioner (Jungerhem 1992). 
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2.2 Motiv och förklaringar bakom M&A 
Motiven och förklaringarna bakom M&A är många och olika där synergieffekter som uppnås 

i samband med förvärv och sammanslagningar kan resultera i positivt såväl som negativt 

utfall. Ryden (1972) och Jungerhem (1992) hävdar att M&A kan inte förklaras av enstaka 

motiv utan att det för varje enskild M&A finns inslag av flera motiv i varierande grad.  

 

2.2.1 Motiv för minskade krav på kapital 

Kapital delas in i två grupper; anläggningskapital och rörelsekapital. Dubbla anordningar är 

någonting som ofta uppstår vid fusioner, t.ex. när bägge företagen har kontor på en och 

samma region vilket medför ökade kostnader. Vid sådana fall minskas kostnaderna eftersom 

det för företaget är överflödigt att ha flertalet kontor inom samma region. Detsamma gäller 

rörelsekapitalet där inventory-to-sale ratio och cash-to-sales ratio reduceras i samband med 

tillväxten och ökningen av företagsstorleken. När skalfördelar realiseras tillåts därmed även 

en kostnadsminskning i rörelsekapitalet (Hillier et al. 2013).  

 

2.2.2 Osäkerhetsreducerande motiv 

Pfeffer (1972) hävdar att banker genom fusioner försöker minska osäkerheten och 

beroendegraden av omgivningen de verkar i. Fusioner ses således som strategier som påverkar 

och styr omgivningen. Därmed betonas vertikala fusioner som en metod för att öka 

företagsstyrningen över betydelsefulla medel för verksamheten. Horisontella fusioner kan 

emellertid minska osäkerheten genom att konkurrenter förvärvas och således ökar även 

marknadsdominansen. (Jungerhem 1992).  

 

2.2.3 Skatte motiv 

Skattereduktion kan vara ett kraftfullt incitament för vissa förvärv. Denna reduktion kan 

komma från underskottsavdrag, samt outnyttjad och ökad skuld kapacitet.  

Gällande underskottsavdrag kan ett företag med både en hög lönsam och en icke-lönsam 

avdelning betala låg skatt eftersom förlust i en avdelning eliminerar inkomst i den andra. 

Företaget måste dock ha beskattningsbara vinster för att utnyttja potentiella förluster.  

Fusioner genomförs även eftersom målföretaget innehar en låg skuldsättningsgrad där 

förvärvaren följaktligen kan ingjuta det som saknas. Denna skuld kapacitet är förmånlig 

eftersom högre skulder anför mindre skatter. Det är många faktorer som påverkar skuld 

kapaciteten, därav företagets risk är den viktigaste. Företag med hög risk kan generellt inte 

belånas i samma utsträcknings som ett företag med låg risk. Av olika anledningar väljer dock 

inte alla företag att skuldsätta sig maximalt p.g.a. ökade avkastningskrav från aktieägare och 

andra krav och risker som uppstår i samband med detta.  

Ett företag med små eller inga skulder alls är ett lockande bete eftersom en förvärvare kan öka 

skuldnivån efter förvärvet och genom detta minskar skattekostnaderna. Sammantaget anför 

riskreducering som erhålls vid fusioner, till högre skuldsättningsgrad, vilken i sin tur leder till 

minskade skatter. 
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2.2.4 Verksamhetsrelaterade förklaringar  

Bland de sedvanligaste förklaringar bakom M&A är verksamhetsrelaterade sådana, dessa 

oftast syftar till att erhålla reella lönsamhetseffekter genom högre kostnadseffektivitet. Ökade 

lönsamhetseffekter och högre kostnadseffektivitet fås genom synergieffekter där prestationen 

önskas bli högre än insatsen. Ytterligare effekt som kan uppstå och generera ökade intäkter är 

produktmixens utveckling och förändring ömsesidigt med fusionen där produktmixen blir mer 

balanserad än tidigare med starkare produkter som därmed skapar en högre efterfrågan 

(Hillier, Ross, Westerfield 2013; Jungerhem 1992).  

 

Genom att slå samman flertalet enheter till en gemensam sådan minskas kostnaderna och 

därigenom fås kostnadsreduktioner. Kostnadsreduceringar sker främst genom fem olika 

metoder vilka är skalfördelar, vertikal integrering, teknologisk överföring, extra resurser och 

byte av ineffektiv ledning. Skalfördelar innebär att de genomsnittliga produktionskostnaderna 

minskar samtidigt som produktionsnivån ökar vilket följaktligen resulterar i 

kostnadseffektivisering. Det är av tung vikt att ha förståelse för att kostnaden minskar till en 

början, för att därefter återigen öka. Således upplever företaget skalfördelar till dess att den 

optimala nivån uppnåtts, överstigs denne uppstår dock s.k. stordriftsnackdelar. Övriga fyra 

metoder för kostnadsreducering är ovanligt för bank sektorn och mer rådande inom olika 

industrier.  (Hillier et al. 2013; Ryden 1972).  

 

2.2.5 Marknadsrelaterade förklaringar 

I de marknadsrelaterade motiven omfattas riskreducering, vilket uppnås med diversifierande 

fusioner. Orsaken till att genomföra konglomerat är att sådana fusioner skapar riskreducering 

genom riskspridning. Med detta menas att företag blir mindre beroende av enskilda produkter 

och geografiska marknader genom en sammansättning med skiljaktiga företag. Dock leder 

nödvändigtvis inte sådana fusioner alltid till finansiella förbättringar (Jungerhem 1992).  

 

2.2.6 Finansiella förklaringar  

Dessa förklaringar illustreras utifrån förhållandet till aktiemarknaden. Stundtals existerar 

förväntningar av aktieägare och andra intressenter i marknaden där banken skall utföra ett 

förvärv eller en sammanslagning. Ofta skiljs även förväntningarna åt emellan olika 

intressenter (såsom köpare och säljare) och således uppstår en värderings gap. 

Värderingsgapen uppstår då parterna har varierande informationstillgång, tillgång till 

alternativkostnader samt till riskvärdering m.m. Rydén hävdar att värderingsgapet är ett 

absolut krav för förvärv och sammanslagningar, där värderingsgapen i förbindelse med 

sammanslagningar och fusioner torde motsvaras av likartade förväntningar om exempelvis 

ökade avkastningar och samordningsvinster (Rydén 1972; Jungerhem 1992). 

 

2.2.7 Tillväxtförklaringar 

Denna effekt syftar till att erhålla en större marknadsandel. Företagsledningen har stor makt 

p.g.a. separationen av ägandet och ledandet av företag, då ledningen beslutar det som anses 

mest lämpligt för företaget och inte aktieägarna. Företagsledningens mål kan skilja sig 



  

 

19 

avsevärt från aktieägarnas mål vilket kan vara orsaken till att vissa fusioner, som inte 

frambringar ekonomiska vinster, genomförs. Ledningens motiv för att utföra sådana fusioner 

skulle därmed vara att erhålla ökad prestige samt större möjligheter att tillfredsställa 

företagets ambitioner och tillväxtmöjligheter. Den större och bättre marknadspositionen ger 

även ledningen ett starkare handlingsutrymme (Jungerhem 1992). 

 

 

2.3 Principal-Agent Theory 
”The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other 

people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it 

with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently 

watch over their own. Like the stewards of a rich man, they are apt to consider attention to 

small matters as attention to small matters as not for their master’s honour, and very easily 

give themselves a dispensation from having it. Negligence and profusion, therefore, must 

always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company” (Smith 

1776)  

 

Detta citat härstammar från Adam Smiths verk ”The Wealth of Nations”, som hävdar att 

företagsledningen inte alltid agerar i aktieägarnas bästa intresse där exempelvis aktieägarna 

ständigt prioriterar en hög avkastning, medan ledningen prioriterar en företagstillväxt. Trots 

erkännandet tog det inemot tvåhundra år för andra ekonomer att ta hänsyn till problem som 

uppstod vid ägandet och kontrollerandet av företagsresurser, där företagsledningen 

kontrollerar de resurser som aktieägarna äger. Det var först 1976 som Michael Jensen la grund 

för det som idag kallas för the Principal-Agent Theory. Företagsledningen ses här som agenter 

till aktieägare som är principaler. Jensens studie har fokus på kreationen av aktieägarnas 

förmögenhet. Med en konsideration att företagsledningen kontrollerar resurser som ägs av 

aktieägarna kan vissa konflikter uppstå eftersom ledningen inte alltid har samma intresse som 

aktieägarna. Dessa kostnader som uppstår vid avvikande målsättningar mellan företagsledning 

och aktieägare kallas för agentkostnader. Agentkostnader påverkar aktieägarna negativt och 

minskar även företagsvärdet. Därför är det nödvändigt att inte acceptera agentkostnader, utan 

eliminera dem omedelbart. Praktiskt är det svårt att mäta och observera agentkostnader, men 

teoretiskt kan dessa beskrivas som: 

 

Företagsvärdet i samband med att 

Agentkostnader = företaget enbart tar hänsyn till – Företagets nuvärde 

aktieägarnas intresse 

 

Aktieägare anställer olika managers för att utföra vissa tjänster i förväntan om att dessa kan 

prestera bättre än aktieägarna själva. Då aktieägarna ger kontrollen till någon annan förlorar 

de insikt i affärer och aktiviteter som företaget utför. Därför kommer företagsledning alltid att 

bättre veta vilka projekt som är tillgängliga för företaget och således besitter 

företagsledningen mer information för att bedöma utfall som dessa projekt tar med sig. Detta, 
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när två parter har annorlunda information, kallas för asymmetrisk information (Hamberg 

2004). Det existerar även en viss komplexitet vilket kan uppstå vid anställandet av en ledning 

vars mål och intresse skiljer sig från aktieägarnas. Ju mindre aktieägare vet om ledningens 

beslut, desto självklarare blir det att ledningen maximerar sina egna intressen (Hamberg 

2004). 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Agency Cost                                                                                             

 

 

 

 

2.4 Finansiella nyckeltal 

2.4.1 Return On Equity 

ROE beräknar den procentuella avkastningen på eget kapital. Avkastningen på det egna 

kapitalet mäter hur väl företagets investerar för att utveckla sin verksamhet. För aktieägare är 

detta nyckeltal viktigt då ägarna vill se en bra räntabilitet på kapitalet som är bundet i 

företaget. Avkastning på eget kapital hjälper således aktieägare att avgöra om företaget är 

vinstgivande. Ägarna kan även tillsammans med investerare jämföra lönsamheten för olika 

företag i samma bransch samtidigt som nyckeltalet visar om banken ökar vinsten utan att nytt 

kapital investeras. Om ROE är exempelvis 15 % skapas det 15 öre för varje investerad krona. 

Avkastningen på det egna kapitalet har dock också svagheter då olika branscher kan vara 

benägna att ha exceptionellt hög eller låg ROE. Är skuldsättningen hög, vilket den är inom 

banksektorn, ökar ofta avkastningskravet på eget kapital. Höga skulder kan medföra att 

företagen har för stora skulder att betala och utdelningarna således inte är lika höga och inte 

mycket pengar blir över att investera i tillväxt (Koller, Goedhart, Wessels 2010).  

 

ROE benämns procentuellt och kalkyleras genom följande kvot:  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Vinsten efter skatt anges i resultaträkningen samtidigt som det egna kapitalet anges i 

balansräkningen från respektive företags kvartalsrapporter. Det egna kapitalet beräknas med 

bokförda värdet, d.v.s. tillgångar exklusive skulder och dolda värden (Koller et al. 2010).  

Shareholders’ 

interests 

Managers’ 
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Figur 3: Differensen mellan aktieägarnas och ledningens intressen 

 

 

Källa: Hamberg, 2004 
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2.4.2 Return On Assets 

ROA beräknar avkastningen på de totala tillgångarna. ROA beräknas likt ROE procentuellt, 

dock är nämnaren i ROA totala tillgångar. Avkastningen på de totala tillgångarna indikerar 

hur lönsamt företaget är i förhållande till dess tillgångar och hur väl företaget utnyttjar 

tillgångarna. Företag inom den industriella sektorn tenderar att ha högre ROA än mer 

administrativa institutioner som banker då industriella företag utnyttjar tillgångarna i en större 

dimension. Till skillnad från ROE används ROA merendels i ett jämförande syfte där företag i 

samma bransch bedöms. Tillgångarna i ROA utgörs av både eget kapital och skulder, vilket 

visar hur effektivt företaget omvandlar tillgångarna till nettovinst. Desto högre ROA desto 

mer vinner företaget på färre investeringar, följaktligen är ledningens viktiga uppgift, i 

association med ROA, att skapa stora vinster med få investeringar (Koller et al. 2010).  

ROA benämns i procentuellt och kalkyleras genom följande kvot:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Banker är högt skuldsatta företag vilket måste tas hänsyn till. Detta innebär att ROA inom 

banksektorn inte är hög som andra branscher där ROA normalt ligger mellan 5-10 %.  

2.4.3 Expenses-to-revenue ratio 

Att M&A påverkar både kostnader och effektivitet är naturligt, dock är det av ytterst 

bemärkelse att skilja på dessa. Expenses-to-revenue ratio, ETR, är enligt somliga forskare ett 

effektivitetsmått, men Rhoades (1997) hävdar att detta är ett kostnadsmått, då nyckeltalet 

mäter hur väl företaget genererar intäkter jämfört med de kostnader som has. Nyckeltalet är 

väldigt simpelt och används ofta inom finansiella institutioner. Ration mäter hur mycket ett 

företag behöver spendera för att generera intäkter (Rhoades 1998).  

Expenses-to-revenue ratio benämns procentuellt och kalkyleras genom följande kvot:  

𝐸𝑇𝑅 =
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
 

2.4.4 Expenses-to-assets ratio 

Expenses-to-assets ratio mäter andelen kostnader av de totala tillgångarna. Detta nyckeltal är 

likt Expenses to revenue, dock mindre relaterat till företagets lönsamhet. Räntesatserna 

påverkar inte Expenses to assets ratio vilket innebär att detta tal ger bättre anblick då räntan 

signifikant har förändrats under bankkrisen i 1990- och inflationen i 2000-talet (Rhoades 

1998). 

Expenses-to-assets ratio benämns procentuellt och kalkyleras genom följande kvot:  

𝐸𝑇𝐴 =
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
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2.5 Tidigare studier 

2.5.1 Mergers and Acquisitions in European banking: higher productivity or 

better synergy among business lines? - Ayadi, Boussemart, Leleu, Saidane, 

2013 

Ayadi et al. jämför fusionerande banker och icke fusionerande banker där de avser att 

undersöka huruvida M&A bidrar till synergier och produktivitet. M&A analyseras mellan 

perioden 1996-2003 i Europa där slutsatsen utfaller i att produktiviteten påverkas i hög grad 

om omorganiseringen av ledning och personal sker med rätt angreppsmetod. Det är viktigt att 

banken gör rätt justeringar och ändringar i bankens inre för att öka produktiviteten, vilket sker 

enklare om ena banken redan innehar en stark ledning och hög effektivitet och sprider detta 

till den andre banken. Vad gäller synergier är det oftast en svag output i form av 

värdeskapande som åstadkommes med M&A i det kortsiktiga perspektivet. De fusionerade 

bankerna lägger en större fokus på att korrigera priser snarare än att minska kostnaderna efter 

ett förvärv eller en sammanslagning, vilket inte är fallet vid icke fusionerade banker (och 

således organiskt tillväxta banker).  

Bankernas huvudsakliga motiv vid förärvning är att utnyttja den andre bankens system och 

fördelar gentemot andra för att komplettera den egna banken. Synergierna bankerna vill uppnå 

är alltså starka och effektiva input-output resultat samt att bli en starkare universal bank där 

produktutbudet är stort och fler finansiella tjänster kan erbjudas.  

 

2.5.2 Mergers and Acquisitions of Financial Institutions - DeYoung, Evanoff, 

Molyneux, 2009 

DeYoung et al. återblickar och analyserar tidigare studier och särskild litteratur beträffande 

M&A genomförda av finansiella institutioner inom Europa och Nordamerika från 2000-tal 

och framåt. Författarna av studien har undersökt och granskat 150 tidigare studier där 

påföljden är att DeYoung m.fl. hävdar att de Nordamerikanska institutionerna förbättrar 

effektivitetens nivå i samband med M&A, men inte sällan är förvärven och 

sammanslagningarna resultatlösa när det avser aktieägarna och aktievärdet. I Europa ser man 

dock tydligt att fusioner både förbättrar bankernas effektivitet och aktievärdet. En hypotes 

DeYoung et al. diskuterar till detta, är att i Europa har banker tagit sig erfarenhet av tidigare 

misstag i Nordamerika, där dessa har varit betydligt större och fler än misstagen i Europa. 

De senare studier författarna analyserat lägger även fokus i värdet på CEO´s roll i fusionen, i 

både Europa såväl som Nordamerika. Vid förvärv av större institutioner anses det, utifrån 

undersökta studier och litteratur, vara väldigt viktigt att företagets CEO är aktiv då denne 

skapar en ”för stort för att misslyckas” känsla vilket följaktligen ofta resulterar i bättre 

synergier.  
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Genomgången av de tidigare studierna visar ävenledes att flera aktörer, såsom kunder, 

kreditorer och leverantörer, påverkas av M&A, dock dras ingen slutsats om vilken påverkan 

M&A innehar på aktörerna, då resultaten i de olika undersökta studierna är väldigt varierande. 

 

2.5.3 Efficiency Effect of Bank Mergers and Acquisitions in Europe - H.P. 

Huizinga, J.H.M. Nelissen, R. Vander Vennet, 2006 

Huizinga et al. studerar vilka prestationseffekter som M&A i banksektorn inom Europas 

gränser efterlämnar under perioden 1994-1998, d.v.s. perioden där euron införs som 

gemensam valuta. Urval består av femtiotvå M&A där  följande banker undersökes; 

andelsbanker, hypoteksbanker, fastighetsbanker, medelstora banker, långfristiga banker, 

specialiserade statliga kreditinstitut.  

 

Forskarna undersöker om dessa banker erhåller skalfördelar i samband med M&A. Därefter 

granskas information på bankens lönsamhet efter genomförd förvärv eller sammanslagning, 

samt om kostnadseffektivitet uppnås. Slutligen examinerar Huizinga m.fl. om budgivande 

banker får ett större marknadsinflytande.  

 

Resultatet som erhålls i studien är (I) att i linje med de empiriska studierna i USA och Europa, 

finnes bevis på att europeiska banker, även de största, inte utnyttjar stordriftsfördelar. I den 

dynamiska analysen finner forskarna att kostnadseffektiviteten av förvärvande banker 

förbättras efter fusionen, både i större och mindre sammanslagningar och förvärv. Även om 

M&A endast ökar effektiviteten i de målföretagen till den genomsnittliga branschnivån, är de 

ekonomiska vinsterna ändå betydande. Gällande vinsteffektivitet, finner Huizinga m.fl. att 

M&A tenderar att minska vinsteffektivitet för de större bankerna, medan effektiviteten stiger 

för de små. Dock hittas inte bevis på att de fusionerade bankerna kan utöva större 

marknadsinflytande genom att minska sina inlåningsräntor, där inlåningsräntor faktiskt 

tenderar att stiga till följd av fusionen. Detta kan tyda på att de samgående bankerna försöker 

öka sina marknadsandelar genom att erbjuda konkurrenskraftiga räntor. Sammantaget hävdar 

Huizinga m.fl. att fusionerna är samhällsnyttiga, då de har en positiv inverkan på 

kostnadseffektiviteten för fusionerade banker och det inte finns tecken på ett beteende drivet 

av vinstmaximering på inlåningsmarknaden.  

 

2.5.4 Cross-Border Bank Mergers: What Lures the Rare Animal? -  Buch, 

DeLong, 2002 

Internationella bankfusioner var relativt sällsynta fram till 80-talet. Detta framstår därför som 

en fråga vilket bör undersökas anser Buch och DeLong, med hänsyn till att nationella fusioner 

i den finansiella sektorn har ökat stadigt under de senaste två decennierna till skillnad från 

internationella sådana. Forskarna har tittat på och undersökt över 2 300 fusioner som ägde 

rum mellan 1978 och 2001 för att analysera faktorer bakom internationella bankfusioner. 

Studiens syfte är att skapa förståelse för vilka faktorer som styr fusioner och gör dessa 

lyckade, d.v.s. om fusioner tenderar att inträffa mellan banker som är geografiskt nära 

varandra, delar en gemensam kulturell bakgrund eller dylikt. För forskarna finns även 
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intresset av att erhålla kunskap och beskriva vilka banker som är mer sannolika att vara mål 

för fusioner och bli målföretag. För att besvara frågeställningen används olika empiriska 

metoder för att analysera data som samlats in. OLS (Ordinary Least Squares), eller den linjära 

minsta kvadraten, är den kvantitativa metoden som används i studien. Beräkningen uppskattar 

de okända parametrarna i en linjär regressionsmodell. Det är en uppskattning av fusionernas 

egenskaper, med det totala antalet fusioner mellan två länder som den beroende variabeln. 

OLS analyserar därefter hur fusionsegenskaper har förändrats över tiden och om avreglering 

såsom EU:s bankdirektiv har påverkat frekvensen av fusioner. Studien avslutas med probit-

modellens uppskattningar som visar ytterligare information om egenskaper hos länder där 

företag tenderar att vara målföretag.   

 

Resultat som forskarna erhåller ger starkt stöd att lagar och regler påverkar internationella 

beslut om fusioner. Olika lagar i varierande länder som kan vara avgörande om en fusion skall 

genomföras eller inte och vara framgångsrik eller ej. Eftersom lagar ofta förändras, bestryks 

eller adderas hävdar forskarna att dess analys innebär att internationella bankfusioner skulle 

fortsätta att öka i antal om rättsliga hinder minskas. Höga informationskostnader som uppstår 

vid distans och kulturella skillnader är ytterligare faktorer som påverkar besluten och 

resultaten av fusionerna. Med använda modeller finner även Buch och DeLong ett samband 

där lägre informationskostnader bidrar till flera internationella bankfusioner utförs. 

Sammanfattningsvis är banker som befinner sig nära varandra och/eller har gemensamma 

kulturella drag större chans att framföra och lyckas med en fusion än resterade banker. Vidare 

hävdar Buch och DeLong att banker från mer utvecklade länder (och därmed antagligen mer 

effektiva banker) tenderar att ta över banker i mindre utvecklade länder. Ingripande av staten 

och dess enheter har också en oerhört stor påverkan på genomförandet av fusioner där hög 

statlig inblandning i finansiella systemet sänker tydligt incitamenten för internationella 

bankfusioner.  

 

2.5.5 The efficiency effects of bank mergers: An Overview of case studies of 

nine mergers - Rhoades, 1998 

Rhoades (1998) undersöker vilka effekter som uppstår efter bankfusioner mellan större banker 

i USA. Fusionerna som studeras genomfördes från mitten av 1980-talet fram till början av 

1990-talet, en epok där banken la stor vikt på att minimera kostnader. Studien omfattar nio 

fusioner som kännetecknas av: (I) stora företag, (II) företag med betydande 

kontorsöverlappning, samt (III) fusioner som skett under senare år.  

 

Studien analyserar nyckeltal som tar hänsyn till kostnader, lönsamhet, samt balansräkningen. 

Nyckeltalen används för att analysera effektiviteten och lönsamheten före samt efter 

fusionerna. Beräkningar i balansräkningen gav information om andra förändringar som kan 

inträffat, bortsett från eller till följd av fusionen, som kan ha påverkat effektivitet eller 

lönsamhet.  

 

Samtliga nyckeltal analyserades och beräknades i en tidshorisont motsvarande tre år innan 

fusionen samt tre år efter fusionen. Den sexåriga tidsperioden användes då de flertalet 
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experter som intervjuades i samband med studien var eniga om att ungefär hälften av de 

effektivitetsvinsterna bör vara uppfyllda efter ett år, medan samtliga vinster bör förverkligas 

inom tre år. 

 

Nyckeltalen som analyseras av Rhoades är expenses-to-assets ratio, expenses-to-revenues 

ratio, ROE, ROA, net income to (average) assets, total expenses to total revenue, noninterest 

expenses to adjusted operating revenue och the ratio of net income (after taxes) to average 

asset revenue.  

 

Resultaten Rhoades erhåller är följande: (1) samtliga studier finner att betydande 

kostnadsbesparingar uppnåtts eller överträffats ganska snabbt, (2) fyra av dem nio fusioner 

visade effektivitetsvinster, (3) sju av de nio undersökta fusionerna visade förbättring på ROA. 

Dessutom förmögenhetseffekten baserad på aktiekursens reaktion var positiv för fem av dem 

nio fusionerna. Rhoades citerar även tidigare studier där dessa hävdar att fusionerade banker 

uppnådde sina besparingsmål i tid, där största volymen av kostnadsbesparingar var 

personalkostnader, samt databehandlingssystem och operationer.  

 

2.6 Teoretisk tillämpning 
De finansiella nyckeltalen syftar till att besvara huvudsyftet med en kvantitativ ansats. 

Samtliga nyckeltal beräknas och dess beteende analyseras. Räntabiliteten på eget kapital är ett 

essentiellt nyckeltal för aktieägare och används således för att mäta vinsteffektiviseringen och 

den påverkan M&A innehar på aktieägare medan ETA samt ETR behandlar 

kostnadsreduktion och används således för att behandla den påverkan M&A innehar på 

företagsledningen. För att även förstå nyckeltalens beteende tillämpas intervjuer för att 

analysera respektive banks strategier, önskade synergieffekter, vilka mål som has med 

förvärven och sammanslagningarna samt vilka faktorer som anses viktigast vid utförandet av 

M&A för Handelsbankens samt Nordeas.  

Således appliceras strategier och motiv främst för att besvara delsyftet, samtidigt som 

nyckeltalen appliceras för att besvara huvudsyftet. Genom kvalitativa intervjuer med 

nyckelpersoner i respektive bank undersöks även om eventuella ekonomiska konflikter mellan 

aktieägare och företagsledning vid M&A där Agent Principal teorin tillämpas. 

2.6.1 Tidigare studier 

För att mäta studiens validitet jämförs resultatet med tidigare forskningsstudier inom samma 

ämne. Dock måste hänsyn tas till forskningsstudiernas olika avgränsningar samt 

forskningsmetoder.  

Ovanstående studier har både likheter såväl som skillnader till denna studie vilka jämförs och 

redovisas i senare kapitel. Inom M&A i bankindustrin är dock resultatet väldigt varierande i 

de olika studierna gentemot varandra, när ekonomiska nyckeltal undersöks. Till exempel 

hävdar  Rhoades (1998) att  sju av nio fusioner visar en förbättring av ROA, medan Huizinga 

m.fl. (2006) hävdar att detta nyckeltal minskar för de större bankerna. I forskningsstudien av 

DeYoung, Evanoff och Molyneux (2009) drar forskarna slutsatsen att de Nordamerikanska 



  

 

26 

institutionerna förbättrar vinsteffektivitetens nivå i samband med M&A, men inte sällan är 

förvärven och sammanslagningarna resultatlösa när det avser aktieägarna och aktievärdet. 

Samma studie påvisar att i Europa ser man dock tydligt att fusioner både förbättrar bankernas 

effektivitet (ROE och ROA) samt aktievärdet. Anledningen till att resultaten varierar är för att 

regelverk påverkar bankerna i olika grader, samtidigt som nationernas finansiella system kan 

vara marknadsorienterade eller bankorienterade sådana och således skiljas åt. Bankerna har 

även olika mål och styrs av diverse faktorer bakom förvärven och sammanslagningarna, därav 

undersöks synergieffekterna bankerna önskar uppnå. Det är även av väsentlig betydelse för 

läsaren att inse att de tidigare studierna inte undersökt de direkta målen och strategierna inom 

dessa observationer av M&A där målen i vissa av fallen kan vara indirekt finansiella, d.v.s. att 

en företagstillväxt prioriteras vilket resulterar i en större grad av ökade kostnader än ökade 

intäkter under den undersökta perioden. Jämförande resultat, likheter, skillnader och dylikt 

redogörs i analysen (5). 
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3. Metod 

För att det undersökningsresultat som i studiens slut redovisas skall kunna 

berättigas är det avsevärt att markant redogöra för de olika tillvägagångssätten 

som uppsatsförfattarna använt. I detta kapitel omfattas val av forskningsstrategi, 

forskningsdesign, urval, datainsamlingsmetoder, metodkritik och källkritik samt 

klargörs alternativa forskningsmetoder och studiens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Metodval 
Ofta utskiljs två typer av metoder som kan tillämpas inom samhällsvetenskapen; den 

kvalitativa- och kvantitativa forskningsstrategin. Förhållandet mellan dessa är stundtals diffust 

då somliga forskare anser att skillnaden är väldigt stor medan andra påstår att distinktionen 

knappt längre existerar (Layder 1993). Bryman och Bell (2005) hävdar, i samband med 

företagsekonomiska forskningsmetoder, att det inte finns mycket som talar för att skillnaden 

minskar, snarare ser det ut som att skillnaderna mellan dessa blir både mer betydelsefull och 

begriplig. Vid kombination av bägge strategierna utformas metodtriangulering. 

 

3.1.1 Metodtriangulering 

En förening av kvalitativa- samt kvantitativa strategier appliceras i studien vilket innebär att 

en metodtriangulering tillämpas. Kvantitativa strategier används genom att en stor vikt läggs 

på siffror och hård data, som har avsikten att genom olika mätinstrument leda fram till önskat 

resultat. Vid användning av kvantitativa studier är forskarna ej delaktiga med 

undersökningspersonerna eftersom för mycket ingripande kan påverka objektiviteten vilket i 

sin tur leder till att studien inte får valida resultat (Bryman & Bell 2005). 

Den kvantitativa forskningen är strukturerad för att studien skall kunna undersöka de 

specifika begrepp och frågeställningar som ligger i centrum för undersökningen. Som ovan 

benämnt läggs fokus på siffror och mätbarhet och med detta kan resultatet lättare 

generaliseras till en adekvat population i form av nordiska storbanker, d.v.s. representera 

populationen ytligt. För att undersöka och analysera den möjliga påverkan fusionernas effekt 

innehar på aktieägare och företagsledning bearbetas data från årsredovisningar och 

kvartalsrapporter, där ROE behandlas i avsikt att bemöta effekterna som påverkar aktieägarna. 

För att undersöka vilken effekt M&A skapar för företagsledningen beräknas expenses-to-

assets ratio samt expenses-to-revenues ratio.  

För att besvara delsyftet tillämpas en kvalitativ strategi där det läggs mer tyngd på verbal form 

snarare än siffror för att erhålla resultat. I denna strategi är deltagarna och respondenterna från 

de olika bankerna i fokus där det är deras perspektiv som är utgångspunkten för 

undersökningen. Det respondenterna uppfattar som mest relevant och väsentligt tas upp i 

intervjuerna. Till skillnad från en kvantitativ strategi fås ett närmare förhållande med de 

personerna som studeras. Vi vill således vara närstående med respondenterna för att kunna 

besvara undersökningsfrågorna ur deras synvinkel, d.v.s. få likgiltigt perspektiv som dessa. I 

den kvalitativa ansatsen undersökes färre respondenter, dock mer djupgående. 
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Data som fångats in för att besvara delsyftet är mjuk data till skillnad från den kvantitativa 

strategin där hård data används för att bemöta huvudsyftet. Den kvalitativa 

forskningsstrategin har valts att användas då denna är unik eftersom det här är meningen att få 

en kontextuell förståelse varför saker och ting ser ut som de gör, dock är det vid en kvalitativ 

metod svårt att generera resultaten till relevanta populationer (Bryman & Bell 2005).  

Bryman och Bell (2005) förklarar skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ ansats genom 

att ”kvantitativa forskare har fokus på människors beteende och kvalitativa forskare på den 

mening detta beteende rymmer”. 

 

3.2 Tillvägagångssätt- Kvantitativ ansats 
Samtliga beräknade nyckeltal har både fördelar och nackdelar, följaktligen appliceras flertalet 

nyckeltal för att komplettera varandra. Nyckeltalen beräknas för tre perioder totalt; före, under 

och efter förvärvet eller sammanslagningen. Dessa beräknas med stöd av sekundär data från 

respektive banks kvartalsrapporter. De finansiella nyckeltalen har valts då de anses relevanta 

och väsentliga vid M&A enligt flertalet erkända forskare, litteratur samt tidigare studier 

(Ayadi et al. 2013; Huizinga, et al. 2006; Rhoades, 1998).  

 

3.3 Tillvägagångssätt- Kvalitativ Ansats 
De kvalitativa intervjuer som används är öppna och semistrukturerade vilket innebär att 

respondenterna tolkar dessa likvärdigt och besvarar dessa öppet. Som resultat för det 

varaktiga deltagandet i en viss samhällelig omgivning fås en detaljerad och mer djupgående 

information i intervjuerna. Frågorna lämnar utrymmet för ovanliga eller oförutsedda svar och 

reaktioner – som vi annars inte hade kunnat föreställa oss vid utformningen av slutna frågor 

samtidigt som de öppna frågorna inte leder respondenternas tankar i någon viss riktning där 

dessa svarar med egna ord. Dock har öppna frågor mindre jämförbarhet jämfört med slutna 

frågor, tar längre tid att bearbeta och kräver större resurser av respondenterna. Inom den 

kvalitativa strategin är insamlad data en bakgrund till de begrepp och teoretiska formuleringar 

som uppstår.  

För att ge svar på hur bankens ledning reflekterar och agerar i praktiken intervjuas väsentliga 

personer i respektive bank. Den första respondenten är Magnus Berglund och arbetar på 

ekonomiavdelningen inom Handelsbanken där bl.a. förvärv och omvärldsanalyser sköts. 

Berglund har arbetat på Handelsbanken sedan 1994 och haft olika roller sedan dess, där han 

numera har rollen Head of Corporate Development. Den andre deltagaren, Hans Dalborg, är 

idag hedersordförande inom Nordea och har tidigare positionerat sig både som VD, 

koncernchef och ordförande i dåvarande Nordbanken fram till dagens Nordea Bank. Både 

Berglund och Dalborg har medverkat i intervjuer där dessa berättar om hur respektive bank 

agerar vid utförandet och planeringen av förvärv eller sammanslagningar. Då finansiella tal 

undersökes i studien anses det viktigt att veta vilka faktorer som varit viktigast vid tidigare 

förvärv och sammanslagningar samt vad målen och strategierna bakom utförda M&A faktiskt 

är, då dessa inte behöver vara direkt finansiella. Utifrån intervjuer och annan sekundär data 
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såsom PR-releaser och årsredovisningar besvaras studiens delsyfte och senare frågeställningar 

och således skapas en förståelse bakom nyckeltalens beteende. Resterande storbanker (SEB & 

Swedbank) utfaller från den kvalitativa ansatsen då brist i tidsresurser förekommer för 

bankerna. 

 

3.4 Metodkritik 
En kvalitativ- och kvantitativ ansat har många skillnader. Men skillnaderna missuppfattas och 

forskningsansatserna anses ofta konkurrerande, när dessa nödvändigtvis inte behöver vara 

motstridiga. I denna studie används bägge metoderna i ett kompletterande syfte där den 

kvalitativa metoden kan ge förståelse för orsakssamband bakom de kvantitativa resultaten. 

Intervjuerna i studien är pålitliga i den meningen att de besvaras från personer som jobbat 

inom branschen och företagen under en längre period. Respondenterna är även experter inom 

sina ämnen där dessa både har stor erfarenhet och höga poster.  Svårigheterna i den kvalitativa 

ansatsen är de olika målsättningar relaterade till de som bankerna haft vid tidigare M&A då 

målet kan skilja sig stundtals i förvärven och sammanslagningarna. Negativiteten med att 

tillämpa en kvalitativ ansats är att resultatet som nås är merendels lågt replikerbart då 

respondenterna kan tolka frågorna annorlunda eller ha andra värderingar, samt att rimligheten 

i den kvalitativa ansatsen är svårare att kontrollera i jämförelse med en kvantitativ ansats. 

Ytterligare kritik som kan riktas mot kvalitativ forskning är urvalsstorleken där denne i en 

kvalitativ ansats är generellt mindre än vid en kvantitativ ansats. Studien har enbart två 

respondenter som undersöks djupgående med intervjuer, vilket innebär att generaliserbarheten 

är låg i den kvalitativa ansatsen då antalet respondenter är få (Sverke 2004; Gustavsson 2004). 

 

Vid beräkningar och kvantitativ metod undersöks kortsiktiga perioder vid M&A. Detta då 

möjligheterna att få ett högt trovärdigt resultat för den påverkan M&A skapar är begränsad på 

grund av konjunkturer, avyttringar och andra faktorer även spelar in. Vid en längre 

undersökningsperiod skulle studien ge upphov till hypoteser och funderingar snarare än att 

klargöra och framlägga bevis på den påverkan som skapas. För att undvika externa faktorer 

(inget samband med M&A) analyseras enbart tre kvartal per förvärv och sammanslagning. 

Inom den kvantitativa ansatsen fås ofta även ett ytligt perspektiv vilket innebär att förståelse 

bakom variabler inte är djupgående. Exempelvis kan variabler visa på en korrelation, men 

forskaren har inte en djupgående förståelse till varför och hur korrelationen skapats (Bryman 

2002). I och med denna kritik finns delsyftet (och därmed kvalitativa ansatsen) för att faktiskt 

förstå variablerna och de finansiella nyckeltalens beteende.  
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3.5 Trovärdighet 
Studier som genomförs i praktiken kan vara av olika betydelse och olika karaktär. Vissa 

forskningar kan anses ha en viktigare roll än andra som har mindre relevant karaktär i 

samhället. Dock måste samtliga studier visa att de uppfyller olika krav som bedömer 

undersökningens pålitlighet, där reliabilitet och validitet är viktiga kriterier.  

Studien mäter det den är avsedd att mäta genom metodtriangulering där öppna intervjuer och 

kvalitativa ansatser tillämpas för att besvara frågeställningarna. Nyckeltal beräknas flertalet 

gånger för att säkerställa att inga tryckfel eller liknande räknefel uppstår där både manuella 

såväl som datoriserade beräkningar utförs. Studien mäter det den är avsedd att mäta då 

relevanta finansiella tal beräknas och väsentliga bankrepresentanter intervjuas. Dock måste 

hänsyn tas till andra faktorer vilka kan påverka resultatet som erhålls genom beräkningarna, 

såsom den finansiella krisen, konjunkturer, It-bubblan, regleringar och inte minst andra 

investeringar, projekt, avyttringar och organisk satsning bankerna genomför. För att undvika 

faktorer (som inte härstammar från M&A) analyseras endast kvartalet innan förvärvet eller 

sammanslagningen, kvartalet förvärvet eller sammanslagningen inträffade under samt 

kvartalet efter. Således anses validiteten vara hög eftersom vi med stöd av rätt metoder mäter 

det som avses mätas. 

Figur 4: Mätperioder 

 

 

Källa: Figur skapad av författarna för att påvisa undersökningsperioder 

Resultatet i studien kan tyvärr inte relateras till andra populationer då banksektorn är väldigt 

känslig för risker och olika regioner bearbetar risker på olika vis. Banksektorn är en 

verksamhet som är känsligare än andra för risker såsom politiska, finansiella och juridiska 

sådana. Nationer utanför Europa har även allt för avvikande lagar, kulturer och 

marknadssystem för att kunna generalisera resultatet. Studien har avgränsats till Svenska 

bankernas M&A inom Europa vilket emellertid innebär att banker inom Norden kan 

generalisera resultatet. Detta innebär att även reliabiliteten är hög då resultatet kan 

generaliseras inom studiens avgränsning. 

 

3.6 Datainsamling 
Information och data hämtas från kurslitteratur, men även vetenskapliga artiklar, 

vetenskapligt erkända teorier och modeller, information från diverse databaser samt 

representanter från Handelsbanken och Nordea. Sekundärdata hämtas från databaser med 

höga kvalifikationer som Journal of Finance, SöderScholar, Reuters, Nasdaq OMX Nordic 

samt EcoWin. Där anskaffas vetenskapliga artiklar, nyckeltal och pressreleaser gällande 

M&A medan årsredovisningar erhålls av respektive banks officiella hemsida.  

Q -1 Q 0 Q +1
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Primärdata som samlas i studien sker i en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. 

Öppna frågor har tillämpats för att fånga samtliga möjliga utfall av respondenter, och 

semistrukturerade för att samtliga respondenter skall tyda frågan likvärdigt. 

3.6.1 Källkritik 

Sekundär data innebär att informationen är insamlad och sammanställd av någon annan vilket 

lägger en särskild vikt att enbart använda sekundärdata från tillförlitliga databaser och 

erkända forskare. Samtliga vetenskapliga artiklar som havas har flertalet andra forskare 

hänvisat till i senare studier vilket tillsammans med författarnas höga anseende tyder på att de 

vetenskapliga artiklarna har en hög pålitlighet. Litteraturen håller hög kvalitet vad gäller 

objektivet, dock brister aktualiteten stundtals i både litteratur och tidigare forskningsstudier 

eftersom bankindustrin ständigt förändras frekvent med nyblivna regleringar och 

konjunkturer. 
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4 Empiri 

Avsnittet presenterar Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank utifrån 

årsredovisningar och pressreleaser, insamlad och bearbetad finansiell data från 

kvartalsrapporter samt resultatet av genomförda intervjuer. 

4.1 Svenska Handelsbanken 

4.1.1 Historia 

Svenska Handelsbanken, SHB, grundades 1871 som Stockholms Handelsbank. I början av 

1990 talet förvärvade företaget banker i södra såväl som norra Sverige. Den långa raden av 

förvärvade banker anses fulländats i Sverige 1990 genom förvärvet av Skånska Bank. Detta 

förvärv presenterades som en milstolpe för företaget eftersom SHB uppnådde ene oerhörd 

förbättring i servicenivån och affärsvolymerna i Sydsverige. När den svenska och norska 

bankkrisen utbröt hösten 1990 som en följd av den djupa recessionen var SHB den ende 

svenska bank som inte behövde belåna företaget för att klara sig undan krisen. Under denna 

kris förvärvade även Handelsbanken Oslo bank och Stavanger bank i Norge, detta kombinerat 

med en organisk tillväxt etablerade SHB sig som en av de större bankerna i Norden och 

kompletterade det hela med förvärvet av Bergensbanken i slutet av 90-talet (Handelsbanken 

2014).  

 

1997 var ett år som kännetecknades av flertalet strukturaffärer inom banksektorn, även ett år 

där Handelsbanken utnyttjade sin starka kapitalsituation och anskaffade Stadshypotek kontant 

där Stadshypoteks verksamhet integrerades omgående med banken, och fick en enorm 

betydelse för SHB (Handelsbanken 2014). 

4.1.2 Vision, Mål och Tillväxt strategi 

Svenska Handelsbankens finansiella mål är att ha en bättre lönsamhet, mätt genom räntabilitet 

på eget kapital, än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna, ett mål som 

banken uppnått sedan 1972. Denna lönsamhet skall resultera i att aktieägare erhåller en högre 

utdelningstillväxt än resterande konkurrenter. Handelsbankens mål skall även leda till lägre 

kostnader än konkurrenter, nöjdare kunder, högre lönsamhet samt ge aktieägarna en långsiktig 

god värdetillväxt, uttryckt i en, över konjunkturcykeln, stigande vinst per aktie 

(Handelsbanken Årsredovisning 2013).   

 

SHB har en organisk tillväxtstrategi där en extern tillväxt gärna undviks. Dock utesluts inte 

möjligheten för mindre förvärv inom ramen för enskilda kontorsnät samt kompletteringar för 

verksamheten vid enstaka tillfällen (Berglund 2014).  

4.1.3 Aktuell verksamhet  

Idag är Handelsbanken likt många andra storbanker en universal bank vilket innebär att 

verksamheten innehåller mycket mer än bara in- och utlåning. Banken har sin hemmamarknad 

i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Nederländerna med rikstäckande 

kontorsnät med drygt 11 000 medarbetare. Antalet kontor sträcker sig upp mot 810 kontor 

varav 462 i Sverige. Utöver hemma marknaderna har Handelsbanken i nuläget verksamhet i 

ytterligare 19 länder. Banken är som tidigare skrivet starkt decentraliserad och verksamheten 
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utgår ständigt ifrån kundens behov, där kunderna är relativt nöjdare än konkurrerande banker. 

Vad gäller kostnader och lönsamheten har banken lyckats ha en högre lönsamhet än 

genomsnittet i över 40 år och är en av de mest kostnadseffektiva universella bankerna inom 

Europas gränser (Handelsbanken 2014).  

 
Banken hade 2013 ett totalresultat på ca 13 792 mkr samt tillgångar och skulder på 2 489 806 

mkr respektive 2 378 467 mkr (Handelsbanken Årsredovisning 2013).  

 

4.2 Nordea (Nordbanken) 

4.2.1 Historia 

Parallellt med näringslivets framväxt under tidigt 1800-tal uppstod behovet av nya banker och 

finansiella institut vilket medförde 1820 grundandet av Sparekassen for Kjøbenhavn og 

Omegn (Danmark), den äldsta banken i det som koncernen idag kallar för ”Nordea familjen”, 

där svenska Postgirot är den äldsta svenska banken som fusionerats i Nordea.  

 

Under tidigt 90-tal etablerade Nordea sig i Estland och Polen genom organisk tillväxt men 

kompletterade den organiska tillväxten med ett fåtal förvärv. Åren därpå förvärvades stora 

delar av banker i utlandet för en snabbare etablering och mindre riskhantering (Nordea 2014).  

 

1998 fusionerades finska Merita bank- som tidigare bildats genom en sammanslagning av 

Föreningsbanken i Finland och Kansallis-Osake-Pankki, med Nordbanken- tidigare känd som 

PK-Banken. Banken fick namnet Merita-Nordbanken och ett par år senare skulle flertalet 

företag förvärvas och sammanslås där Christiania Bank og Kreditkasse i Norge, Merita-

Nordbanken i Finland och Sverige samt Unibank i Danmark hade fusionerats till den nya 

bankkoncernen Nordea vilket medförde alstringen av en av Nordens finansiella företag 

(Nordea 2014).  

4.2.2 Vision, Mål och Tillväxtstrategi 

Nordea strävar efter att ständigt vara en stor aktör på den europeiska marknaden, erkänd för 

sina medarbetare som skapar betydande värde för aktieägare och kunder. Kunder är ständigt i 

fokus och banken arbetar mot långsiktiga relationer med dess kunder. En stark kundinriktning 

i bankens värderingar och kultur samt att vara framtidens relationsbank är följaktligen det 

främsta målet (Nordea Årsredovisning 2013).  

 

Nordea anser att en organisk tillväxt kräver för långa implementeringsperioder och medför 

höga risker, således föredras en tillväxt genom icke-fientliga förvärv och sammanslagningar. 

Dock önskas förvärven vara av mindre banker för en snabbare process och lägre 

integrationskostnader (Dalborg 2014).  

4.2.3 Aktuell verksamhet 

Nordea har hemmamarknaden i Norden, Estland, Lettland, Litauen samt Ryssland. I Sverige 

är Nordea störst både på den privata- och företagssidan. Föregående år (2013) redovisade 
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Nordea resultatet 3 116 miljoner euro samt tillgångar och skulder på 630 434 respektive 601 

225 miljoner euro (Nordea Årsredovisning 2013).  

 

4.3 Swedbank 

4.3.1 Historia 

Landets första sparbank bildades 1820 i Göteborg. Sparbankens idé skulle snabbt sprida sig 

och nästintill femtio år senare hade 325 sparbanker samt 37 affärsbanker etablerats runt om i 

landet. 1900 bildades Sparbanksföreningen där sparbankerna samarbetade för att fånga fler 

kunder än tidigare och göra sparandet till en vana.  

 

1915 bildades Jordbrukskassan vilket hade en likartad uppgift som sparbankerna, men erbjöd 

utöver sparandet driftkrediter till de mindre landbruken. Senare valde dock regeringen att 

stifta lagar för de ekonomiska institutionerna vilket bl.a. innebar att medlemmarnas i 

Jordbrukskassan fick ett lättare gemensamt ansvar och mindre kreditgivning. Jordbrukskassan 

bytte senare namn till det lämpligare Föreningsbanken (Swedbank 2014).  

 

1997 fusionerades sparbankerna och Föreningsbanken till Föreningssparbanken (och skiftade, 

tio år senare, namn till Swedbank). 2004 förvärvade Föreningssparbanken även Hansabank 

vilket var en viktig affär för bankens expansion i de baltiska länderna (Swedbank 2014). 

4.3.2 Vision, Mål och Tillväxtstrategi 

Swedbank önskar att vara en tillgänglig fullservicebank med låg risk, hög kostnadseffektivitet 

och beslutsfattanden nära kunder. Banken skapar förutsättningar för att bygga relationer 

genom att vara lönsam med låg risk. Banken syftar även till att skapa hållbara nyckeltal vad 

gäller aktieägare, kunder, medarbetare och samhälle. I enkelheten betyder det att skapa en 

balanserad ekonomi som ger välbefinnande för samhället såväl som individen. Swedbank 

arbetar med visionen ”beyond financial growth” och skriver ofta om att främja en sund och 

hållbar ekonomi för hushållen och företagen (Swedbank 2014).   

 

Swedbank anser att en tillväxt är förknippad med ökade risker samtidigt som banken 

eftersträvar en långsiktig hållbar tillväxt. Med detta menar Swedbank att tillväxten inte bör 

ske snabbare än vad som bedöms vara hållbart för banken och dess kunder, oberoende av 

marknadens tillväxt. Banken anser dock att det inte existerar någon tillväxtmodell som bör 

föredras, då en extern eller intern tillväxt är beroende av marknadens egenskaper samt 

motiven bakom varje enskilt tillväxtmål (Swedbank 2014). 

4.3.3 Aktuell verksamhet 

Den största marknaden för Swedbank är Sverige där banken idag har ca fyra miljoner kunder. 

Därutöver hålls ett nära samarbete med många av de fristående sparbankerna. Utöver den 

svenska marknaden har man även sin hemmamarknad i Baltikum, d.v.s. Lettland, Litauen och 

Estland (Swedbank Delårsrapport 2014).   
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Swedbank koncernen hade 2013 ett resultat motsvarande 16 903 mkr samt tillgångar och 

skulder på 1 820 807 mkr respektive 1 711 102 mkr (Swedbank Årsredovisning 2013). 

4.4 Skandinaviska Enskilda Banken 

4.4.1 Historia 

När banken grundades 1856 var namnet Stockholms Enskilda Bank och var Sveriges första 

privatbank. Stockholms Enskilda bank och Skandinaviska Banken slogs senare samman till 

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, för att kunna möta konkurrensen från internationella 

storbanker. Banken har under slutet av 1990- och tidigt 2000 tal utfört en stor offensiv genom 

förvärv och sammanslagningar av de baltiska bankerna Latvijas Unibank (Lettland), Eesti 

Uhispank (Estland) samt Vilniaus Bankas (Litauen) (SEB 2014). 

 

SEB led periodvis efter decennieskiftet av enorma förluster, och tillkännagav fusionsplaner 

med dåvarande Föreningssparbanken som dock avböjdes av EU-kommissionen. Efter flertalet 

år med negativa resultat avyttrades bankens verksamhet i Frankrike och delar av 

verksamheten i Tyskland och Ukraina för att vända den negativa trenden (SEB 2014).  

4.4.2 Vision, Mål och Tillväxtstrategi 

Bankens vision är att vara den mest pålitliga banken för privata- och företagskunder. SEB 

arbetar även mycket med hållbarhet där ambitionen finns att göra skillnad för medarbetare 

och kunder samt bidra till en hållbar tillväxt i samhället. SEB arbetar för att hållbarhet skall 

vara en sammansmält del i verksamheten där hållbarhet definieras som god etik och styrning, 

långsiktiga relationer och långsiktig hantering av sociala samt miljömässiga konsekvenser 

som uppstår i samband med företagets verksamhet (SEB Årsredovisning 2013).  

 

SEB föredrar att enbart växa på hemmamarknaden och erhålla större marknadsandelar på 

denna. Likt SHB föredras en organisk tillväxt framför en extern sådan, där SEB exempelvis 

tidigare förvärvat mindre banker i dagens hemmamarknad för att därefter enklare och 

snabbare skapa en etablering (SEB 2014). 

4.4.3 Aktuell verksamhet 

Idag har SEB sin hemmamarknad i Norden, Baltikum samt Tyskland. SEB hade 2013 en 

resultat motsvarande 14 778 mkr samt tillgångar och skulder på 2 484 834 respektive 2 362 

020 mkr (SEB Årsredovisning 2014). 
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4.5 Redovisning av beräknad data1 
Totalt undersökta M&A uppgår till 27 stycken, dock utfaller fåtalet av dessa i nedanstående 

tabell (fig. 5), då det endast anges förbättringar och försvagningar, därav presenteras inga 

oförändrade nyckeltal. Totalt utfördes av SHB, Nordea, Swedbank samt SEB fyra, elva, tre 

respektive nio fusioner vardera. Ingen av de beräknade nyckeltalen visar på en distinkt 

skillnad då exempelvis ETR som förbättras mest, endast stärks i sex av tio observationer, 

medan ETA försvagas i ca fyra av tio observationer. Efter fusionens kvartal tenderar ROE att 

vara det bäst förbättrade finansiella talet i 63 % av observationerna. Under fusionens kvartal 

(d.v.s. Q -1 ⟶ Q 0) försämras ROA i 26 % av observationerna. Dock innebär detta inte att 

denne försämras resterande gånger, utan stannar även oförändrad i 21 % av observerade 

M&A.  

 
Figur 5: Procentuell andel av samtliga M&A varest Förbättring : Försvagning redovisas 

 Q -1 ⟶ Q 0 Q 0 ⟶ Q +1 Q -1 ⟶ Q +1 

ROE 40,7 % : 55,6 % 63,0 % : 37,0 % 44,4 % : 55,6 % 

ROA 25,9 % : 52,9 %  55,6 % : 37,0 % 40,7 % : 59,3 % 

ETA 51,9 % : 33,3 % 25,9 % : 59,3 % 37,0 % : 44,4 % 

ETR 48,1 % : 48,1 % 59,3 % : 40,7 % 59,3 % : 40,7 % 
Källa: Egen tabell 

 

4.5.1 Return On Equity 

Bäst förbättring inom ROE lyckades SEB åstadkomma då en förbättring presterades i sju av 

nio utförda M&A. Inom Nordbanken/Nordea försvagas nyckeltalet tio av elva gånger, 

innebärande att banken inte lyckas förbättra detta nyckeltal.  

 
Figur 6: Antal av respektive banks M&A varest Förbättring : Försvagning inom ROE redovisas 

 Q -1 ⟶ Q 0 Q 0 ⟶ Q +1 Q -1 ⟶ Q +1 

SHB 2:2 3:1 2:2 

Nordea 3:7 5:6 1:10 

Swedbank 2:1 3:0 2:1 

SEB 4:5 6:3 7:2 
Källa: Egen bearbetning (bearbetat utifrån ”finansiella mått” bifogandes i bilaga [1]) 

 

4.5.2 Return On Assets 

Även i detta nyckeltal är Nordea den bank som minst förbättras där ROA, precis som ROE, 

försvagas i tio av elva fall. Dock försämras ROA i enbart en av elva inrättade M&A under 

fusionens kvartal, vilket innebär att resterande försämringar sker kvartalet efter fusionen 

inrättades (Q 0 ⟶ Q +1). SEB är den bank som återigen förbättras bäst, vad gäller ROA i 

merendels utförda M&A.  

 

 

                                                 
1 Exakta siffror för separata kvartal per bank och M&A förekommer i Bilaga 1  
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Figur 7: Antal av respektive banks M&A varest Förbättring : Försvagning inom ROA redovisas 

 Q -1 ⟶ Q 0 Q 0 ⟶ Q +1 Q -1 ⟶ Q +1 

SHB 2:2 2:2 2:2 

Nordea 1:6 5:5 1:10 

Swedbank 2:1 3:0 2:1 

SEB 2:5 5:3 6:3 
Källa: Egen bearbetning (bearbetat utifrån ”finansiella mått” bifogandes i bilaga [1]) 

 

4.5.3 Expenses to Assets ratio 

Vid kostnadseffektivitet är Swedbank den bäst presterande banken. Dock är det viktigt att ta 

hänsyn till att Swedbank, enbart utfört tre M&A jämfört med exempelvis Nordea som utfört 

elva. Swedbank förbättras samtliga gånger under fusionens kvartal, för att därefter försvagas 

aningen gentemot tidigare siffor under fusionens kvartal och därefter återigen öka. 

Handelsbankens ETR försvagades, likt Swedbank, inte vid någon av observationerna, dock 

blev den oförändrad vid majoriteten av fusionerna.  

Figur 8: Antal av respektive banks M&A varest Förbättring : Försvagning inom ETA redovisas 

 Q -1 ⟶ Q 0 Q 0 ⟶ Q +1 Q -1 ⟶ Q +1 

SHB 2:1 1:2 1:0 

Nordea 5:4 3:6 3:8 

Swedbank 3:0 0:3 2:0 

SEB 4:4 3:5 4:4 
Källa: Egen bearbetning (bearbetat utifrån ”finansiella mått” bifogandes i bilaga [1]) 

 

4.5.4 Expenses to Revenue ratio 

Detta nyckeltal är där Nordea förbättras bäst och i högst omfattning. Dock sker en utveckling 

inom ETR i enbart sex av elva fusioner. Återigen är Swedbank den bäst utvecklade inom 

kostnadsreduktion där banken förbättrar ETR vid samtliga utförda fusioner.  

Figur 9: Antal av respektive banks M&A varest Förbättring : Försvagning inom ETR redovisas 

 Q -1 ⟶ Q 0 Q 0 ⟶ Q +1 Q -1 ⟶ Q +1 

SHB 1:2 3:1 2:2 

Nordea 7:5 4:7 6:5 

Swedbank 2:1 3:0 3:0 

SEB 3:6 6:3 5:4 
Källa: Egen bearbetning (bearbetat utifrån ”finansiella mått” bifogandes i bilaga [1]) 

 

4.6. Intervjudata  
För att besvara delsyftet och senare undersökningsfrågor har en kvalitativ intervju tillämpats. 

Nedan följer den erhållna responsen från Magnus Berglund, Handelsbanken samt Hans 

Dalborg, Nordea.  

4.6.1 Handelsbanken- Magnus Berglund 12/03-2014 

Handelsbanken har en universal verksamhet i hemmamarknaderna, medan företaget på l9 

andra länder såsom Tyskland, Spanien, Frankrike, Schweiz, Polen, Kina, Indien, Sydafrika 
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och Brasilien endast följer kunderna från hemmamarknaden och hjälper dessa etablera sig 

utanför Handelsbankens hemmamarknader.  

 

Under senare år har en finanskris inträffat, dock med mindre påverkan i Sverige än resterande 

Europa. I denna kris har SHB, precis som många andra företag, tvingats att sälja delar av 

verksamheten trots att dessa varit vinstgivande. Arbetsprocessen kring M&A har även varit 

väldigt riskavert vilket medfört att M&A minskat avsevärt under finanskrisen.  

 

Inom Handelsbanken föredras en organisk tillväxt där SHB till en början startar ett s.k. 

representantkontor. Representantkontoren har i avsikt att testa affärsmodellen, marknadsföra 

SHB och inrätta företagskulturen innan banken på stort kan flytta verksamheten. 

Representantkontoren finner man i 19 länder utöver hemmamarknaden, där affärerna sköts via 

hemmamarknaden men tillämpas via representantkontoren. Nederländerna som exempelvis 

blev en hemmamarknad 2013, testades i början genom representantkontor. Nederländerna 

valdes, likt resterande hemmamarknaden, för dess respekterade lagsystem och den 

ekonomiska tillväxten nationen haft under senare år, samtidigt som de inhemska bankerna 

haft problem. Sådana omvärldsfaktorer som SHB inte kan påverka tillsammans med 

konkurrens är viktiga att ta hänsyn då det är sådana som leder till valet av det som till en 

början är en testmarknad och senare blir en hemmamarknad.  

 

En av orsakerna till att en organisk tillväxt föredras är att, trots den snabbare etableringen i 

samband med förvärv, finns risken för att banken ”köper allt på en gång” och minskar således 

fokusen och engagemanget, förvärvar målföretaget vid ett fel tillfälle eller att svårigheter 

uppstår med att överföra Handelsbankens kultur till målföretaget. Med dessa risker vill SHB 

utvecklas försiktigt och säkert. Detta innebär dock inte att SHB sällan förvärvar andra banker 

i utlandet, snarare görs detta oftast för att komplettera den egna verksamheten, t.ex. genom ett 

förvärv av en kapitalförvaltare i England eftersom det inte existerar sedan tidigare inom 

bankens engelska verksamheten. M&A utförs således enbart för att effektivt och snabbt 

komplettera brister i produktutbudet och marknadstäckningen. Ibland görs dock undantag där 

strategier och filosofier förändras om risker anses tillräckligt låga och outputen är betydligt 

större än inputen, något som t.ex. skedde vid förvärven av de danska bankerna.  

 

Förvärven anses positiva av SHB i den formen att målföretaget redan har kunskap om 

kunderna och att etableringen är betydligt effektivare och snabbare med förvärv och 

sammanslagningar, samtidigt kan SHB effektivt komplettera brister i produktutbud och 

marknadstäckning med M&A. Nackdelarna ses, utöver de ovanstående, som goodwill där 

målföretaget kan kosta mer än Handelsbankens egna kapital. När man exempelvis lånar ut en 

summa till en kund måste en likgiltig summa reserveras i det egna kapitalet ifall kunden inte 

har möjligheten att betala tillbaka och går exempelvis i konkurs. Beräkningar görs därför hur 

mycket kapital banken behöver och hur mycket som idag finns, därefter dras en goodwill av. 

Finansinspektionen kan senare betrakta denna goodwill som riskfylld vilket medför att 

goodwillen kan gå förlorad. Därför är det dyrt att förvärva företag och där kostnaden kan 

överträffa eget kapital. Detta är vanligt hos banksektorn gentemot andra branscher där eget 

kapital inte påverkas på samma sätt i anknytning med förvärv. Den andra stora nackdelen som 
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ses med förvärv är företagskulturer som ofta skiljer sig åt. Både produkt- och kundmarknad 

måste vara de samma som Handelsbankens samtidigt som kulturen skall vara likartad. Banker 

har respektive syn på risker, därför är det av stor betydelse att målföretaget har en 

överensstämmande syn med SHB, där SHB inte tror på att högre risker medför ökade intäkter. 

I teorin ger en högre risk en ökad avkastning, dock hävdar Handelsbanken att en hög risk 

innebär att det utlånade gå helt förlorat vilket i sin tur leder till en förlorad avkastning. 

 

Det som driver Handelsbankens förvärv och 

sammanslagningar är snarare långsiktig tillväxt än 

konkurrensfördelar. Att tillväxten tilltar är vanligt 

efter förvärv, dock betalar banken för denna 

tillväxt som även har samma grad på 

tillväxttakten. Om Handelsbanken betalar för en 

tillväxt, utan att det leder till en önskad lutning är 

förvärvet ointressant för SHB. Den önskade 

tillväxten är enklare att uppnå vid inhemska 

förvärv eller förvärv i länder där banken redan är 

etablerad, då kostnadsreduceringar kan uppnås 

genom att fördela dessa mellan olika kontor, eller att produkter som banken redan har i 

marknaden kan sälja till kunder. Vid globala förvärv eller sammanslagningar är den önskade 

tillväxten svårare att uppnå, och oftast erhålls endast en vanlig tillväxt efter förvärvet eller 

sammanslagningen då kostnadsrationaliseringar eller synergier är svåra att utvinna om banken 

inte redan existerar på marknaden.  

 

Tillväxten bidrar även till en högre avkastning till aktieägare. Företagsmålet är att ha bättre 

avkastning på eget kapital än konkurrenterna. Vid M&A uppskattas därför vilket värdet och 

effekten blir efter förvärvet eller sammanslagningen på räntabiliteten på eget kapital. Return 

on Equity beräknas därför innan M&A, där uppskattad ROE påverkas negativt utförs aldrig 

förvärvet eller en sammanslagningen. Detta tillsammans med Return on Assets samt vinst per 

aktie är de viktigaste nyckeltal att ta hänsyn till i samband med M&A för SHB. Då den 

önskade långsiktige tillväxten är väldigt svår att uppnå vid internationella förvärv och 

sammanslagningar föredras en vinstmaximering, där intäkterna skall öka kraftigt genom nya 

kunder, potentiella produkter och marknadsföring och dylikt. 

 

4.6.2 Nordea- Hans Dalborg 05/05-2014 

F.d. Nordbanken hade en ambition att bli större då stordriftsfördelar kunde ses i många frågor 

med flertalet sammanslagningar. Skälet till den stora Nordea sammanslagningen 

(Nordbanken, Merita Bank, Unibank, Christiania Bank) var globaliseringen, där globalisering 

riktade större krav på de större bolagen i samband med internationaliseringen, som i sin tur 

begärde större banker. Den stora sammanslagningen 2000 var för att stärka finansiella tal, 

erhålla en större kundbas samt en starkare förhandlingsstyrka mot andra storbanker i Europa. 

Självklart önskade Nordea även åstadkomma kostnadsrationaliseringar och liknande, men 

detta var av lägre prioritet då förhandlingsstyrkan var av högsta prioritering. 

Figur 10: Handelsbankens önskade tillväxt efter 

M&A 

Källa: Magnus Berglund 12/3-2014 
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Förvärv och sammanslagningar utförs för att åstadkomma konkurrensfördelar och förbättra 

företagets tal (i den stora Nordea sammanslagningen tal som; utlandsnätet, 

datauppbyggnaden, finansiering samt kunder i form av stora företag). Vid M&A väljs nära 

marknader, då trots marknadernas skillnader finns likheter i många avseenden p.g.a. närheten, 

värderingsgrund och  kultur. Marknaden är således tillräckligt identisk för att arbeta ihop och 

tillräckligt olik för att erhålla lärdom och erfarenhet. Det är viktigt att målföretaget har en 

gemensam värdesättning då Nordea strävar efter en homogen företagskultur med likartade 

värderingar där allt bör vara kalibrerat eller harmoniserat med Nordea.  

 

Nordea har tidigare utfört förvärv av banker i Baltikum utöver de stora fusionerna i Norden. I 

sådana förvärv är det viktigt att samma kreditkultur som existerar i Norden även råder i 

Baltikum. De förvärven som utfördes i Baltikum sågs som en del av Nordeas stora fusion och 

inte bara som dotterbolag som i princip gjorde vad de ville med hög grad av frihet.  

 

Dalborg hävdar att vid fusioner är den gemensamma visionen, ledarskapet och engagemanget 

de viktigaste faktorerna för att uppnå lyckad sammanslagning. När Nordbanken slogs samman 

med Merita bank diskuterades en gemensam vision långt innan olika synergier och önskade 

resultat samtalades. Om inte en gemensam vision lyckas överenskommas skapas stora 

bekymmer i sammanslagningen. Efter att kommit överens om en gemensam vision kan andra 

faktorer som olika rationaliseringar, synergier, strukturförändring eller liknande börja 

diskuteras. Vid den stora sammanslagningen som skulle resultera i Nordea Bank överträffades 

målen bland annat p.g.a. engagemanget och resurserna som lades ner på den gemensamma 

visionen och företagskulturen.  

 

För Nordea är det även väldigt viktigt att fientliga förvärv aldrig utförs. Att förvärva en bank 

vars ledning och aktieägare egentligen inte behagar att sälja verksamheten kan försvåra hela 

processen och försvåra åstadkommandet till ett positivt resultat. Det är även viktigt att 

företagen arbetar med fusionen i ett högt tempo under ett starkt ledarskap och väldigt stort 

engagemang.  

 

Under den finansiella krisen 2007 har Nordea snarare utvecklats än skadats anser Dalborg. 

Utifrån resultat- och balansräkningar är det svårt att notera en kris som inträffat. Detta kan 

komma ifrån den lärdom Nordbanken tagit från bankkrisen i början av 1990-talet, en kris som 

enbart Handelsbanken lyckades klara utan större problem. Det kan även vara en förklaring till 

att SHB påverkades mer negativt under denna kris, eftersom SHB har mindre erfarenhet av 

svåra perioder. 

 

Att se hur förvärv och sammanslagningar påverkar finansiella nyckeltal ses som väldigt svårt 

hävdar Dalborg, eftersom andra faktorer även spelar in på dessa. Exempelvis har finanskrisen 

påverkat finansiella nyckeltal vilket gör det svårt att mäta förändringen som skapats av 

finanskrisen och inte M&A och tvärtom. Det mest vitala finansiella nyckeltalet för Nordea är 

ROE. I Nordea har ROE på senare tid minskat, detta innebär dock inte att vinsterna har 

minskat, då det egna kapitalet snarare ökat i en högre hastighet än vinsten.  
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Att växa organiskt anses kräva för långa etableringsperioder och svårigheter. För närvarande 

växer Nordea organiskt i hemmamarknaderna, men detta är eftersom Nordea har en stark 

grund och plattform i hemmamarknaderna. Två av tredjedelar av fusioner anses vara 

misslyckade inom branschen, men Nordea har lyckats oerhört bra med sina 

sammanslagningar och förvärv där banken även uppnått önskat resultat med fusionerna som 

genomförts, således ser Nordea fortsatta möjligheter att uppnå ökad tillväxt med en extern 

företagstillväxt genom M&A. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin. Analysen följer den teoretiska referensramen 

där utvecklingen av de finansiella nyckeltalen analyseras tillsammans med 

skillnaderna i bankernas respektive tillväxtstrategi, motiv samt prioriterade mål 

och andra liknande faktorer. 

För att identifiera vilka effekter och beteendet som uppstår efter genomförda M&A jämförs 

nyckeltalen innan samt efter fusionen. En förbättring i nyckeltal innebär att banken erhåller ett 

bättre resultat kvartalet efter fusionen gentemot kvartalet innan fusionen, medan en 

försvagning står för motsatsen. En förbättring inom de ROE och ROA är väsentligt för 

aktieägare medan ETR samt ETA är av större betydelse för företagsledningen. Dock är bägge 

även indirekt betydelsefulla för varandra, där exempelvis en hög ROE attraherar aktieägare 

vilket ökar investeringar och även kapitalet för företagsledningen. Således är förbättring i 

samtliga nyckeltal väsentligt för aktieägare såväl som företagsledningen, dock undersöks 

aktieägarnas perspektiv ur nyckeltalen ROE samt ROA då dessa är väsentligast och 

essentiella för aktieägare. Samtliga finansiella nyckeltal, ROE, ROA, ETR samt ETA, 

förbättras inte under alla omständigheter vid M&A, således finns ingen säkerhet på att en 

förbättring sker förhållandevis till samtliga storbanker. Effektiviteten för aktieägarna (ROA & 

ROE) försvagas inom majoriteten av observationerna, medan kostnadsmåtten för 

företagsledningen (ETR & ETA) har den motsatta effekten. Detta är självklart ett problem då 

en finansiell utveckling är substantiell för samtliga banker. Det är dock viktigt att ta hänsyn 

till att olika storbanker har olika mål, visioner samt strategier, och uppnår därför även 

skiljaktiga resultat vid dess utförda M&A, samtidigt som det är av essentiell betydelse att 

uppmärksamma bankernas skiljaktiga antal M&A som utförts vid en analys av empirin.  

 

Trots att både SEB och Swedbank tidigare uttalat sig positivt angående en möjlig framtida 

fusion bankerna emellan tyder på en liknande företagskultur och visioner inom 

företagsledningen existerar fortfarande skillnader i företagens tillväxtstrategier. SEB, likt 

SHB, föredrar en organisk tillväxt där banken mestadels utför M&A i hemmamarknaderna. 

Swedbank föredrar varken en organisk eller extern tillväxt då banken anser att lämpligaste 

tillväxtmodellen är beroende av marknadens egenskaper och motiven bakom tillväxten och 

således existerar ingen ”bäst tillväxtmodell”. SEB har trots detta utfört fler internationella 

förvärv och sammanslagningar än Swedbank, vilken emellertid förklaras av Swedbanks 

hållbara utveckling som innebär att växa långsamt och tillförlitligt. Fastän SEB utfört fler 

M&A än Swedbank kan SEB och SHB arrangeras i den grupp banker som föredrar en 

organisk tillväxt och endast verksamhetsutvidgande M&A, medan Swedbank och Nordea är 

den grupp som föredrar marknadsutvidgande M&A (varav Nordea föredrar en extern tillväxt i 

större grad än samtliga storbanker).  

 

Berglund (SHB) hävdar att en organisk tillväxt föredras eftersom att, trots den snabbare 

etableringen i samband med förvärv, finns risken för att banken ”köper allt på en gång” och 

minskar således fokusen och engagemanget i tillväxten, eller förvärvar målföretaget vid ett fel 

tillfälle alternativt att svårigheter uppstår med att överföra företagets kultur till målföretaget. 
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Med dessa risker vill därför SHB utvecklas försiktigt och säkert. Dock innebär inte detta att 

SHB sällan förvärvar andra banker i utlandet, snarare görs detta enbart för att komplettera den 

egna verksamheten, t.ex. genom ett förvärv av en kapitalförvaltare eller bolåneinstitut i 

England då det saknas i bankens utbud. M&A utförs således enbart för att effektivt och snabbt 

komplettera brister i produktutbudet och marknadstäckningen. Ibland görs dock undantag där 

strategier och filosofier ändras om risker anses tillräckligt låga och outputen är betydligt större 

än inputen, något som t.ex. skedde vid förvärven av de danska bankerna. Sålunda innehar 

SHB och troligen även SEB en produkt utvecklande strategi i samband med dess externa 

tillväxt. 

 

Svenska Handelsbankens uttalade motiv bakom dess utförda M&A drivs av finansiella samt 

verksamhetsrelaterade förklaringar. Målen och prioriteringarna är följaktligen att uppnå ökade 

lönsamhetseffekter och högre kostnadseffektivitet genom synergieffekterna. Inom de 

verksamhetsrelaterade förklaringarna skall även produktmixens utveckling bidra till ökade 

intäkter och kunder. De finansiella förklaringarna skall tillfredsställa aktieägarna där 

avkastningen och andra liknande nyckeltal för aktieägarna (såsom ROE och ROA) bör 

förbättras. Om de finansiella nyckeltalen inte förbättras hävdar Berglund att förvärvet eller 

sammanslagningen uteblir. 

Inom observationerna för SHB samt SEB förbättras ROE vid två av fyra respektive sju av nio 

M&A. Samtidigt förbättras ROA vid två av fyra respektive sex av nio M&A. Totalt sker alltså 

en förbättring i denna grupp i en den större del av observationerna vilket är väldigt positivt ur 

aktieägarens perspektiv. Sålunda är eventuella konflikter mellan företagsledningen och 

aktieägarna svaga, då ledningen uttalar sig om att de finansiella nyckeltalen för aktieägarna 

prioriteras och främjar alltid aktieägarnas intressen. Trots att Berglund hävdar att M&A vilka 

påverkar ROE eller ROA negativt uteblir, existerar sådana i observationerna. Dock nämner 

Berglund inte bankens tidsperspektiv eller planerade period för nyckeltalens förbättring då 

detta avskiljs emellan olika förvärv av diverse storlekar, där somliga experter hävdar att 

samtliga vinstmål bör uppfyllas inom tre år varav hälften av dessa bör fullgöras inom ett år. 

De väsentliga nyckeltalen för företagsledningen förbättras avsevärt mindre än ROA samt 

ROE. ETA förbättras för SHB enbart vid förvärvet av Stadshypotek och är oförändrad vid 

resterande tre M&A, medan SEB förbättrar nyckeltalet i fyra av åtta observerade M&A. ETR 

förbättras för SHB och SEB inom två av fyra respektive fem av nio M&A. Totalt förbättras  i 

gruppen ETA och ETR vid fem av tolv samt sju av tolv M&A. Företagsledningen upplever 

sålunda en sämre förbättring än aktieägarna. Detta kan förklaras med att nyckeltalen ROE och 

ROA faktiskt prioriteras framför andra och därför läggs även mer engagemang på dessa.  

Den andre gruppen bestående av Swedbank och Nordea har gentemot SHB och SEB inga 

motsägelser gällande en extern tillväxtstrategi. Dalborg (Nordea) hävdar dock att en organisk 

tillväxtstrategi kan kräva för långa etableringsperioder och medföra svårigheter. Dalborg 

benämner även att två av tre fusioner misslyckas inom branschen, dock anser Nordea att dess 

samtliga fusioner varit väldigt lyckade och föredrar därför en extern tillväxtstrategi till 

skillnad från SEB och SHB. Swedbank är dock den ende storbank som både har en extern 

såväl som en intern tillväxtstrategi, där denne strategi anpassas och tillämpas efter marknaden, 
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konkurrenterna och det finansiella ståndet. Samtidigt som Swedbank anser att det inte 

existerar en föredragen eller optimal tillväxtstrategi menar banken att tillväxt är förknippat 

med ökade risker och strävar därför efter en långsiktig hållbar tillväxt, vilket innebär att 

Swedbank inte behagar en tillväxt snabbare än vad bedöms vara hållbar för banken och dess 

kunder. Swedbank och Nordea är således drivna av en marknadsutvidgande tillväxtstrategi, 

dock är en extern tillväxt föredragen av Nordea medan Swedbank varken föredrager en extern 

eller intern sådan.   

Dalborg hävdar att motiven och målen bakom Nordeas tillväxtstrategi är tillväxtförklaringar. 

Han menar att Nordea främst önskar att öka förhandlingsstyrkan och erhålla 

konkurrensfördelar i samband med M&A. Självklart är det viktigt att nyckeltalen förbättras, 

men detta är ingenting som prioriteras. Anledningen till detta är att i förbindelse med en ökad 

förhandlingsstyrka, större marknadsandel och fler konkurrensfördelar uppnås förbättring i de 

finansiella nyckeltalen. Således uppstår en indirekt förbättring för Nordeas aktieägare, medan 

utvecklingen för företagsledningen är en direkt sådan.  

För aktieägare i denna gruppering av banker förbättras bägge vinsteffektiviseringarna i 

Nordea enbart vid ett tillfälle, förvärvet av Komunalny Bank. Nordea innehar även ovanligt 

lågt ROE och ROA under 2002, vid förvärvet av LG Petro Bank, då kostnaderna ökade under 

året betydligt jämfört med tidigare år, trots försäljning av Nordea Kapitalförvaltning. Trots att 

effektiviseringen endast förbättrats vid ett tillfälle är det av väsentlig betydelse att ha 

förståelse för att effektivitetsmåtten inte enbart innebär att vinsten minskat, utan att det likaväl 

kan vara det egna kapitalet som växer i en snabbare hastighet. Swedbank förbättrar både ROE 

och ROA i två av tre utförda M&A. Detta är en avsevärd skillnad gentemot SEB och SHB där 

aktieägare i de olika grupperna upplever en distinkt skillnad. Detta förklaras av de olika 

strategierna och målen bankerna innehar, där exempelvis SHB föredrar en organisk tillväxt 

och utför enbart M&A för en produktutvecklande strategi och  där en ekonomisk förbättring 

uppnås omedelbart, gentemot Nordea som har en extern tillväxtstrategi vilken är 

marknadsutvidgande där ökad marknadsandel, förhandlingsstyrka och konkurrensfördelar 

prioriteras framför en direkt ekonomisk förbättring. I samband med detta kan stora konflikter 

och således även höga agentkostnader uppstå enligt agent teorin, då aktieägarnas intresse 

oftast är en hög avkastning medan ledningens är företagstillväxten. Dalborg hävdar att det 

krävs längre perioder för Nordea att uppnå förbättringar i finansiella nyckeltal i samband med 

de långsiktiga målen samt tillväxtförklaringar som motiv bakom fusionerna, vilket är något 

som vanligen inte föredras av aktieägare då dessa vill se en förbättrad avkastning även i det 

korta perspektivet. Följaktligen uppstår troligen en intressekonflikt med företagsledningen 

och aktieägare inom Nordea. Då försvagningarna ofta är överlägsnare än förbättringarna inom 

effektiviteten ställs det även tvivel om en internationell tillväxt är lämpligast genom M&A ur 

aktieägarens perspektiv. 

Analyseras bankerna individuellt ses att Nordeas aktieägare påverkas negativt i störst grad i 

avseendet vinsteffektivitet. Att nyckeltalen försvagas för Nordea, där aktieägarna påverkas i 

stor grad negativt, råder det inga tvivel om. Detta är dock kalkylerat i den korta perioden. 

Dalborg nämner att förvärv och sammanslagningarna är en del av Nordeas strategi för att 

uppnå tillväxtförklaringar och en starkare position och förhandlingsstyrka, vilket klargör 



  

 

45 

orsaken till att effektiviseringsmåtten försvagas i flesta fall. Eftersom att det i samband med 

tillväxtförklaringar som strategierna kräver längre perioder att uppnå målen gällande de 

finansiella förbättringarna, finns en viss säkerhet att den finansiella förbättringen verkligen 

inträffar under längre perioder. Här ses en stor skillnad emellan den tidigare grupp av banker 

och Nordea, där exempelvis SHB gärna ser finansiella resultat hastigt. Nordea lägger däremot 

en stor vikt på gemensamma fusioner, engagemang och ledarskap främst och finansiella 

förbättringar senare, medan SHB arbetar i det motsatta förhållandet. Följaktligen erhåller SHB 

bättre resultat än Nordea, dock har SHB även avyttrat flertalet verksamheter p.g.a. att 

integrationskostnaderna blivit allt för höga i ett senare stadium. 

Ur ledningens perspektiv för kostnadsreduktion genom ETA, skapar M&A en förbättring för 

Nordea samt Swedbank inom tre av tolv samt två av tre beräkningar för ETA. ETA förbättras 

totalt i nio och avtar i fem M&A utförda av Swedbank samt Nordea. Möjlig förklaring bakom 

förbättringen i ETA och ETR är eftersom s.k. fientliga förvärv aldrig utförs gentemot 

realiserade förvärv utförda av SHB. Då fientliga förvärv inte realiseras blir således 

integrationskostnaderna lägre och att slå samman företagen och uppnå en kostnadsreducering 

sker följaktligen mer hastigt och lättare för företagsledningen.  

Den enda nedgång Swedbank upplever i samtliga nyckeltal (exklusive ETR där denne förblir 

oförändrad) omfattas av förvärvet TAS-Kommerzbank 2007. Vid detta förvärv är det väldigt 

viktigt att ta hänsyn till finansiella konjunkturer och den ekonomiska krisen som inleddes 

under just 2007. Likt ROE och ROA sker en försvagning i samband med M&A i den 

övervägande delen av observationerna. Gällande ETR skapas en förbättring vid sex av tolv 

samt vid samtliga tillfällen för Nordea respektive Swedbank. ETR är således det enda 

finansiella nyckeltal där en förbättring sker vid majoriteten av utförde M&A. 

Sammantaget upplever aktieägare en större tillfredställelse med hänsyn till vinsteffektiviteten 

inom SHB och SEB än den senare gruppen av banker, i samtliga observationer upplever 

aktieägare oftast ingen försvagning. Dock upplever företagsledningen i Swedbank samt 

Nordea en starkare förbättring med avseende till kostnadsreduceringar jämförande med SHB 

samt SEB, något aningen förvånansvärt då Berglund hävdar att M&A uteblir om ej samtliga 

nyckeltal, ävenledes kostnadsreduktioner, förbättras.  

Rhoades (1998) hävdar att kostnadsreduceringar uppnås eller överträffas hastigt i de flesta fall 

efter en fusions skede. Emellertid undersöker Rhoades nio stora fusioner som har genomförts 

från mitten av 1980-talet till början av 1990-talet inom banksektorn i USA. Dessa fusioner 

undersöks under längre perioder till skillnad från denne studie. Rhoades examinerar även 

enbart banker i USA, emellertid mellan olika stater, där olika andra kulturer och lagar verkar. 

Trots skillnaderna mellan denna studie gentemot Rhoades (1998) fås ett likvärdigt resultat där 

Rhoades visar att i fyra av nio fusioner sker effektivitetsförbättringar, samtidigt som sju av nio 

visar en förbättring av ROA. Att ROA ökar i de flesta fall är dock ett resultat som skiljer sig 

avsevärt. Rhoades hävdar att majoriteten visar förbättring på ROA, vilket i vår studie utfaller i 

motsatt resultat där detta nyckeltal enbart förbättras i 11 av 27 observerade fusioner. Gällande 

kostnadsreduceringar fås ett resultat som överensstämmer med Rhoades i en högre grad. 

Denna skillnad kan bero på olikheterna mellan studierna, där andra banker undersöks inom 
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andra lagramar och företagskulturer med andra mål samtidigt som det under 1995-2013 skett 

andra konjunkturer och kriser än mitten av 1980- till början av 1990-talet. Gällande 

effektivitetsvinster inom ROE kan vi konstatera att resultaten är överensstämmande i den 

meningen att hans resultat likt vårt, bevisar att majoriteten utförda fusioner försvagar 

räntabiliteten på det egna kapitalet.  

Även Huizinga m.fl. (2006) hävdar att kostnadseffektiviteten förbättras både i större och 

mindre sammanslagningar och förvärv. Dock finner de att M&A tenderar att minska 

vinsteffektivitet för de större bankerna, medan effektiviteten stiger för de mindre. Trots att 

denna studie enbart fokuserar på svenska storbanker och har betydande färre antal 

observationer, fås ändå likartade resultat. Detta är eftersom banker i Europa har utvecklat ett 

gemensamt nät där många större aktörer har liknande arbetsmetoder trots konkurrensen i 

samband med den finansiella globaliseringen, samt att visioner, mål, krav och företagskulturer 

inte skiljer sig avsevärt. Huizinga et. al. resonerar däremot att vinsteffektivitet stiger för de 

små bankerna, vilket kan bero på att de inte tar stora risker som de större bankerna, samt att 

det krävs kortare implementeringsperioder och mindre resurser för att anpassas till nya 

situationer.  

I forskningsstudien av DeYoung, Evanoff och Molyneux (2009) jämförs Nordamerikanska 

banker med Europeiska sådana där forskarna drar slutsatsen att de Nordamerikanska 

institutionerna förbättrar effektivitetens nivå i samband med M&A, men inte sällan är 

förvärven och sammanslagningarna resultatlösa när det avser aktieägarna och aktievärdet. I 

Europa ser man dock tydligt att fusioner både förbättrar bankernas effektivitet (ROE och 

ROA) samt aktievärdet. Här finns större skillnader i utfallet till denna studiens resultat. 

Tidigare har det skrivits att ROE försämrades majoriteten av fallen, i M&A utförda av 

svenska storbanker, dock bör också nämnas att ca 40% av alla fusioner som undersöks 

förbättrar avkastning på eget kapital. Därmed kan noteras att M&A inte sällan är resultatlösa, 

trots att majoriteten av fallen försvagar ROE. DeYoung et al. hävdar att fusioner i Europa 

tydligt förbättrar bankens vinsteffektivitet vilket inte är fallet i denna studie. Dock tas hänsyn 

till en större implementeringsperiod vid observerade M&A vilket innebär att målen bör vara 

uppfyllda och således fås ett mer rättvist resultat, dock spelar fler faktorer in i de finansiella 

talen vilket kan utfalla i ett mindre pålitligt resultat.  

Ayadi et al. (2013) undersöker faktorer som påverkar valet av att genomföra internationella 

fusioner gentemot ovanstående studier. Ayadi et al. hävdar att det viktigaste för bankerna 

anses vara utnyttja målbankens system och produkter för att komplettera den egna banken. 

Synergierna budgivande banker vill uppnå är således starka och effektiva input-output resultat 

samt bli en starkare universal bank där produktutbudet är stort och flertalet finansiella tjänster 

erbjuds. Detta är något som stämmer överens med SHB men inte Nordea. Handelsbanken 

talar även om att förbättra sina nyckeltal och att alltid få en högre finansiell output än input, i 

ett kortsiktigt såväl som långsiktigt perspektiv. Ayadi et al. har alltså ett resultat i dess studie 

som till en viss del överensstämmer med resultatet som härleds från denne studiens kvalitativa 

ansats. Dock är detta inget resultat som kan implementeras på Nordea då banken prioriterar en 

stark förhandlingsstyrka, tillväxtmöjligheter och större marknadsandelar.  
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Av Buch och DeLong (2002) används en annorlunda metod och urval, men likt denna studie 

undersöks faktorer som påverkar om en fusion lyckas eller ej, med tillägget hur eventuella 

förhinder kan avlägsnas. Metoden som används är enbart kvantitativ där urvalet omfattar 

banker i hela världen under en 23 årig period. Här är resultaten som fås väldigt avvikande och 

skiljaktiga från denna studie eftersom de analyserar internationella fusioner i hela världen och 

således mer globala sådana. Buch och DeLong hävdar att de viktigaste faktorerna för att en 

bank skall utföra och lyckas med fusionen är en likgiltig kultur och marknad. Dessa faktorer 

anses spela en större roll än vad målen faktiskt är för hur väl lyckad fusionen kommer att 

vara.
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6 Diskussion 

I avsnittet diskuteras studiens process följt av kritik till denne och slutligen 

rekommendationer till vidare forskning inom området. 

6.1 Avslutande diskussion 
Banksektorn är en bransch som präglas av känsliga drag då banker har en stor påverkan och 

även central roll inom den finansiella sektorn. Inlåning och utlåning ökar kraftigt vilket 

medför att bankerna involveras i alltfler handelsuppgörelser. Bankerna utvidgar dessutom 

ständigt produktutbudet och ökar således omsättningen och konsumtionen. Detta resulterar i 

att banker blir allt större vilket öppnar upp för nya undersökningsfrågor. Den tidigare 

forskningen inriktar sig merendels på hur aktieägare och företagsledningen påverkas av 

internationella M&A inom banksektorn på amerikanska och central europeiska marknader. 

Bakgrunden till att det enbart existerar fåtalet studier omfattande nordiska banker är att det är 

ett relativt nytt fenomen i Skandinavien, samt att internationella förvärv och 

sammanslagningar inte genomförts i samma utsträckning i skandinaviska banker som andra 

europeiska och amerikanska bankväsen. Detta skapar därför ett intresse för oss att identifiera 

de effekter som uppstår vid internationella fusioner utförda av svenska storbanker, mätt i 

finansiella tal. 

Resultatet i denna uppsats visar att kostnadseffektiviseringen förbättras i högre omfattning 

medan vinsteffektiviseringen förhåller sig till det motsatta förhållandet vid observation av 

samtliga M&A. Däremot varierar resultatet när respektive bank analyseras individuellt. 

Orsaken till detta är bankernas innehavande av olika mål, visioner, prioriteringar samt 

strategier. Detta skapar ett intresse för huruvida aktieägarna, samt företagsledningen påverkas 

vid internationella fusioner. Har företagsledningen endast egna intressen, eller läggs fokus 

även på de personer som rätteligen äger tillgångarna, d.v.s. aktieägarna. Ökar ROE och ROA i 

de flesta fall tyder det på att företagsledning gör det "rätta" och det som ägarna även förväntar 

sig. Investerare vill naturligtvis alltid ha en ökad avkastning på kapital som de satsat, och när 

så inte är fallet ökar risken givetvis för de att lämna företaget. Därför måste ledningen ta 

hänsyn till flertalet olika faktorer, varav aktieägarnas intressen.  

Under studiens gång erhöll vi lärdom om att beslut som tas vid utförandet av de olika 

fusionerna inte alltid är rationella och utifrån teorier. Ibland har företagen avsikten att bevara 

sina största kunder och gör allt för att lyckas med detta, medan det i andra fall kan vara att 

företag vill bevara sin företagskultur och därför kan förhandlingarna kräva längre tid och 

större resurser än banken är villig att investera.  

 

6.2 Metodkritik 
Kritiken vi riktar mot denna studie är att endast effekter som uppstår efter en kort period 

undersökes. Större och mer omfattande fusioner kräver en längre undersökningsperiod för att 

erhålla ett tillförlitligare resultat. Däremot är perioden som vi valt bra i det hänseendet att 

andra faktorer, som möjligen kan påverka resultatet, elimineras vilket höjer reliabiliteten. 



  

 

49 

Subjektiva intervjuer är någonting som vanligen uppstår vid forskning. Vi är medvetna om att 

våra respondenter också kan varit subjektiva i intervjuerna och på sätt försvarat fusionernas 

misslyckande delar. Därigenom skulle intervjuer med utomstående experter öka reliabiliteten 

av denna studie samtidigt som fler perspektiv erhållas.  

 

6.3 Rekommendationer till vidare forskning 
I studien som vi genomfört har enbart viktiga faktorer bakom två av fyra storbanker 

applicerats vilket följaktligen leder till att mål och viktiga faktorer för SEB samt Swedbank 

inte analyserats. Detta är något som även bör undersökas för att skapa en högre 

generaliserbarhet samt rättvisare slutsats. Således är vår första rekommendation intervjua 

samtliga storbanker för att erhålla kunskap om vilka faktorer som även Swedbank och SEB 

prioriterar vid utförande av M&A. Detta för att skapa en bättre förståelse om varför resultat 

blir sådana som de blir, samt erhålla en högre generaliserbarhet och rättvisare slutsats. 

Ytterligare rekommendation är att undersöka effekterna under längre perioder då samtliga 

vinsteffektiviserande mål bör uppnås inom tre år. Följaktligen måste författarna emellertid ta 

hänsyn till att nivån i studiens validitet sjunker då externa faktorer som avyttringar, 

konjunkturer och liknande kan påverka resultatet av de beräknade finansiella talen. En sista 

rekommendation är att även jämföra de finansiella talens utveckling vid en organisk tillväxt 

med en extern sådan, dvs. M&A. Således utförs en komperativ studie där de finansiella talen 

analyseras samt nyckeltalens förändring över den bestämda undersökningsperioden jämförs. 

Syftet blir således att undersöka om en intern tillväxt bör föredras före en extern sådan, eller 

omvänt.  
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7 Slutsats 

I det avslutande avsnittet redogörs studiens viktigaste punkter och grundstenar. 

Syftet med studien är att identifiera de effekter som uppstår vid internationella förvärv och 

sammanslagningar, mätt i finansiella nyckeltal samt att skapa en fördjupad förståelse för vilka 

bakomliggande faktorer, motiv och målsättningar anses vara viktigast för Handelsbanken och 

Nordea vid valet av att utföra en internationellt horisontell M&A. Resultaten visar att 

kostnadseffektiviseringen förbättras i högre omfattning medan vinsteffektiviseringen förhåller 

sig till det motsatta förhållandet. Är detta följden av att företagsledningen prioriterar dess eget 

intresse före aktieägarnas? För företagsledningen är en kostnadseffektivisering viktigare än 

intäktsökning medan det för aktieägare är viktigast att ha en hög avkastning på det investerade 

kapitalet. Enligt både Dalborg (Nordea) och Berglund (SHB) tas en stor hänsyn till 

aktieägarna där räntabiliteten på det egna kapitalet ständigt skall vara starkt och progressivt. 

Detta sker sällan vid M&A vilket innebär att företagsledningens intressen prioriteras i form av 

kostnadsreduktioner inom bankerna då kostnadseffektiviseringen förbättras i en större 

omfattning. Dock kan Nordeas och Svenska Handelsbankens ROE förbättras under en längre 

period (som sträcker sig längre en den undersökta tidsperioden), precis som både Dalborg och 

Berglund hävdar, vilket således innebär att eventuella konflikter elimineras mellan 

aktieägarna och företagsledningen. Följaktligen kan det konstateras att M&A inte påverkar 

aktieägare positivt. Det kan inte heller med säkerhet hävdas att aktieägare påverkas negativt 

då räntabiliteten på eget kapital samt totala tillgångar försvagas enbart approximativt sex av 

tio gånger. Företagsledningen påverkas merendels positivt sett till samtliga observationer, där 

kostnadseffektivisering uppnås i majoriteten av fallen, dock strax över pluraliteten. Således är 

det dessvärre inte möjligt att med säkerhet påstå att företagsledning eller aktieägare gynnas av 

M&A.  

 

Därför bör respektive bank analyseras individuellt då dessa har olika mål bakom sina 

respektive förvärv och sammanslagningar, där exempelvis Swedbank och SEB ständigt 

förbättrar sina respektive nyckeltal, medan det i Nordea merendels resulterar i en 

degeneration. För att förstå Svenska Handelsbankens samt Nordeas variabler och resultat tas 

det hänsyn till Dalborgs (Nordea) och Berglunds (SHB) intervjuer där dessa förklarar målen 

bakom dessa, strategierna, viktigaste faktorerna att ta hänsyn till, föredragna synergieffekter 

samt prioriterade effekter. Nordea önskar där uppnå tillväxtförklaringar inom de 

internationella förvärven och sammanslagningarna vilket innebär förbättringar inom 

nyckeltalen uppnås under en längre tidsfrist, vilket följaktligen klargör bakgrunden till 

Nordeas försvagning i tio av elva utförda M&A. SHB har dock som mål att erhålla en 

finansiell förbättring där vinstmaximering genereras direkt i samband med M&A hävdar 

Berglund, vilket förklarar dess starkare förhållande till M&A i de finansiella nyckeltalen i 

samband med bankens utförda M&A jämförande med Nordea. Slutligen kan vi konstatera att 

effekter som fås efter genomförda M&A beror på vilka mål, visioner och strategier de olika 

bankerna förfogar över. 
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6042.html & http://news.cision.com/se/nordbanken-holding (1/7-2014) 

 

 

                                                 
2 Äldre delårsrapporter kan saknas på bankens hemsida. Dessa fås genom förfrågan till pressavdelningen. 

http://www.di.se/artiklar/2014/4/6/cementgiganter-gar-samman/
http://www.di.se/artiklar/2014/5/9/fusioner-stjal-svenska-jobb/
http://www.di.se/artiklar/2001/8/17/utlandska-kop-av-svenska-foretag-okar/
http://www.nordea.com/Investor+Relations/Finansiella+rapporter/Del%C3%A5rsrapporter/806042.html
http://www.nordea.com/Investor+Relations/Finansiella+rapporter/Del%C3%A5rsrapporter/806042.html
http://news.cision.com/se/nordbanken-holding
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Årsredovisningar, Vision, Historia och Mål (SEB), tillgängliga på: 

http://sebgroup.com (22/4-2014) 

Delårsrapporter 1999-2001, 2004-2005, 2007-2008 tillgängliga på:3 

http://sebgroup.com/en/Investor-Relations/Reports/Financial-reports/ (1/7-2014) 

 

 

Årsredovisningar, Vision, Historia och Mål (Svenska Handelsbanken), tillgängliga på: 

http://www.handelsbanken.com (23/4-2014) 

Delårsrapporter 1996-1997, 1999-2000, 2001, 2008 tillgängliga på:4 

http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&

amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=51&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/

Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224 (1/7-2014) 

 

 

Volume of M&A Worldwide (Statista), tillgänglig på: 

http://www.statista.com/statistics/267369/volume-of-mergers-and-acquisitions-worldwide/ 

(13/5-2014) 

Årsredovisningar, Vision, Historia och Mål (Swedbank), tillgängliga på: 

http://www.swedbank.se/ (23/4-2014) 

Delårsrapporter 1999-2000, 2007 tillgängliga på:5 

https://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-

publikationer/finansiella-rapporter-arkiv/index.htm & 

http://news.cision.com/se/foreningssparbanken (1/7-2014) 

 

 

Svensk bankhistoria, Svenska bankförvärv och Bankstatistik i Sverige (Svenska 

Bankföreningen), tillgänglig på: 

http://www.swedishbankers.se/ (16/3-2014) 

 

Intervjuer:  
Svenska Handelsbanken: 

Magnus Berglund, Head of Corporate Development, 12/03-2014 

 

Nordea:  

Hans Dalborg, Hedersordförande (f.d. VD och ordförande), 05/05-2014  

 

                                                 
3 Äldre delårsrapporter kan saknas på bankens hemsida. Dessa fås genom förfrågan till pressavdelningen. 
4 Äldre delårsrapporter kan saknas på bankens hemsida. Dessa fås genom förfrågan till pressavdelningen. 
5 Äldre delårsrapporter kan saknas på bankens hemsida. Dessa fås genom förfrågan till pressavdelningen. 

http://sebgroup.com/
http://sebgroup.com/en/Investor-Relations/Reports/Financial-reports/
http://www.handelsbanken.com/
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=51&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=51&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=51&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://www.swedbank.se/
https://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/finansiella-rapporter-arkiv/index.htm
https://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/finansiella-rapporter-arkiv/index.htm
http://news.cision.com/se/foreningssparbanken
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/44ABC68F9AB3ACD8C125760F003BE946?open
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Bilagor 
 

1. Finansiella mått6 
 

Svenska Handelsbanken förvärvar Stadshypotek (Norge) 1997 (Q1) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 5,8 % 0,3 % 0,32 % 40,0 % 

Q 0 4,9 % 0,15 % 0,19 % 47,9 % 

Q +1 5,5 % 0,18 % 0,21 % 47,4 % 

 

Svenska Handelsbanken förvärvar Bergensbanken (Norge) 1999 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,7 % 0,15 % 0,23 % 52,2 % 

Q 0 5,6 % 0,23 % 0,26 % 52,2 % 

Q +1 5,7 % 0,22 % 0,23 % 44,2 % 

 

Svenska Handelsbanken förvärvar Midtbank (Danmark) 2001 (Q2) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 5,3 % 0,21 % 0,21 % 43,2 % 

Q 0 5,0 % 0,19 % 0,21 % 45,9 % 

Q +1 3,9 % 0,15 % 0,21 % 49,4 % 

 

Svenska Handelsbanken förvärvar Lokalbanken (Danmark) 2008 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,6 % 0,13 % 0,17 % 44,4 % 

Q 0 3,9 % 0,14 % 0,16 % 43,9 % 

Q +1 6,1 % 0,21 % 0,17 % 38,4 % 

 

****** 

Nordbankens fusioneras med MeritaBank (Finland) 1998 (Q1) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 5,4 %  0,28 % 0,46 % 57,4 % 

Q 0 8,6 % 0,42 % 0,46 % 44,6 % 

Q +1 4,7 % 0,24 % 0,48 % 59,8 % 

 

 

                                                 
6 Samtliga nyckeltal är beräknade utifrån respektive banks delårsrapport för kvartalet innan, efter samt under 

färdigställandet av förvärvet eller sammanslagningen (länk(ar) till delårsrapporter hänvisas i referenser)  
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MeritaNordbanken förvärvar Komunalny Bank (Polen) 1999 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 4,0 % 0,21 % 0,42 % 62,0 % 

Q 0 3,8 % 0,21 % 0,41 % 59,4 % 

Q +1 5,9 % 0,31 % 0,46 % 61,0 % 

 

MeritaNordbanken förvärvar Société Générale (Lettland & Litauen) 2000 (Q1) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1  5,9 % 0,31 % 0,46 % 61,0 % 

Q 0 6,0 % 0,31 % 0,40 % 47,9 % 

Q +1 4,2 % 0,24 % 0,52 % 55,1 % 

 

MeritaNordbanken förvärvar Maizel, Westerberg & Co. (England) 2000 (Q1) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1  5,9 % 0,31 % 0,46 % 61,0 % 

Q 0 6,0 % 0,31 % 0,40 % 47,9 % 

Q +1 4,2 % 0,24 % 0,52 % 55,1 % 

 

MeritaNordbanken förvärvar Unibank (Danmark) 2000 (Q2) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 6,0 % 0,31 % 0,40 % 47,9 % 

Q 0 4,2 % 0,24 % 0,52 % 55,1 % 

Q +1 3,9 % 0,22 % 0,35 % 56,7 % 

  

MeritaNordbanken förvärvar med Christiania bank (Norge) 2000 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,9 % 0,22 % 0,35 % 56,7 % 

Q 0 3,0 % 0,15 % 0,37 % 61,3 % 

Q +1 3,6 % 0,17 % 0,37 % 57,7 % 

 

Nordea förvärvar LG Petro Bank (Polen) 2002 (Q2) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 2,3 % 0,11 % 0,37 % 67,1 % 

Q 0 0,8 % 0,04 % 0,38 % 65,6 % 

Q +1 1,6 % 0,08 % 0,38 % 66,4 % 

 

Nordea förvärvar Kredyt Bank (Litauen) 2004 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 5,5 % 0,25 % 0,29 % 45,3 % 

Q 0 3,2 % 0,15 % 0,34 % 64,1 % 

Q +1 3,5 % 0,16 % 0,35 % 62,8 % 
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Nordea förvärvar Ogresbank (Ryssland) 2007 (Q1) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 5,7 % 0,25 % 0,29 % 53,5 % 

Q 0 4,4 % 0,20 % 0,28 % 53,0 % 

Q +1 5,3 % 0,22 % 0,27 % 51,5 % 

 

Nordea förvärvar Roskilde Bank (Danmark) 2008 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,7 % 0,15 % 0,24 % 53,1 % 

Q 0 3,6 % 0,13 % 0,24 % 51,1 % 

Q +1 3,4 % 0,13 % 0,22 % 47,8 % 

 

Nordea förvärvar Fionia Bank (Danmark) 2009 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 2,9 % 0,13 % 0,23 % 47,3 % 

Q 0 2,9 % 0,13 % 0,22 % 47,7 % 

Q +1 2,0 % 0,09 % 0,24 % 56,5 % 

 

****** 

Föreningssparbanken förvärvar FIH (Danmark) 1999 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,0 % 0,12 % 0,41 % 69,0 % 

Q 0 3,5 % 0,13 % 0,36 % 61,6 % 

Q +1 5,2 % 0,18 % 0,37 % 56,3 % 

 

Föreningssparbanken förvärvar Hansa Pank (Estland) 1999 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,0 % 0,12 % 0,41 % 69,0 % 

Q 0 3,5 % 0,13 % 0,36 % 61,6 % 

Q +1 5,2 % 0,18 % 0,37 % 56,3 % 

 

Swedbank förvärvar TAS-Kommerzbank (Ukraina) 2007 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 5,0 % 0,21 % 0,28 % 51,1 % 

Q 0 4,4 % 0,18 % 0,26 % 51,5 % 

Q +1 4,6 % 0,19 % 0,28 % 51,0 % 
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****** 

SEB förvärvar Codan Bank (Danmark) 1999 (Q2) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 4,0 % 0,18 % 0,47 % 67,4 % 

Q 0 3,3 % 0,14 % 0,47 % 75,8 % 

Q +1 2,6 % 0,12 % 0,53 % 89,5 % 

 

SEB förvärvar Latvijas Unibanka (Lettland) 1999 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,3 % 0,14 % 0,47 % 75,8 % 

Q 0 2,6 % 0,12 % 0,53 % 89,5 % 

Q +1 4,5 % 0,21 % 0,61 % 78,0 % 

 

SEB förvärvar Drueker & Co (Tyskland) 1999 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,3 % 0,14 % 0,47 % 75,8 % 

Q 0 2,6 % 0,12 % 0,53 % 89,5 % 

Q +1 4,5 % 0,21 % 0,61 % 78,0 % 

 

SEB förvärvar Eesti Uhispank (Estland) 1999 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 2,6 % 0,12 % 0,53 % 89,5 % 

Q 0 4,5 % 0,21 % 0,61 % 78,0 % 

Q +1 6,1 % 0,21 % 0,47 % 62,3 % 

 

SEB förvärvar Bank für Gemeinwirtschaft (Tyskland) 2000 (Q1) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 4,5 % 0,21 % 0,61 % 78,0 % 

Q 0 6,1 % 0,21 % 0,47 % 62,3 % 

Q +1 4,7 % 0,17 % 0,49 % 68,0 % 

 

SEB förvärvar Vilniaus Bankas (Litauen) 2000 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,3 % 0,12 % 0,46 % 71,8 % 

Q 0 2,6 % 0,10 % 0,57 % 80,0 % 

Q +1 4,5 % 0,17 % 0,48 % 68,8 % 
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SEB förvärvar Bank Agio (Ukraina) 2004 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,1 % 0,11 % 0,32 % 67,6 % 

Q 0 3,4 % 0,11 % 0,31 % 66,9 % 

Q +1 3,8 % 0,12 % 0,30 % 63,6 % 

 

SEB förvärvar Factorial Bank (Ukraina) 2007 (Q4) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 4,2 % 0,14 % 0,26 % 58,8 % 

Q 0 4,9 % 0,16 % 0,25 % 59,0 % 

Q +1 2,4 % 0,08 % 0,25 % 68,5 % 

 

SEB förvärvar GMAC CF (Polen) 2008 (Q3) 

 ROE ROA ETA ETR 

Q -1 3,8 % 0,12 % 0,28 % 61,9 % 

Q 0 2,0 % 0,06 % 0,25 % 68,6 % 

Q +1 4,2 % 0,14 % 0,28 % 54,8 % 
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2. Intervjuguide 
1. Vilken är er tillväxtstrategi och hur ser denne ut? 

 

2. Varför föredras organisk tillväxt före M&A eller tvärtom? 

 

3. Vilka effekter skapar M&A för Er bank gentemot en organisk tillväxt?  

 

4. Hur väljs marknaden som skall inträdas med förvärv eller sammanslagningar? 

 

5. Vilken/vilka faktor(er) anses för er vara viktigast vid fusionerna? 

 

6. Vilken/vilka mål anses för er vara viktigast vid fusionerna? 

 

7. Varför prioriteras dessa faktorer framför andra? 

 

8. Hur viktigt är konkurrensfördelar och avkastning för er vid fusioner? 

 

9. Hur tas hänsyn till finansiella nyckeltals påverkan vid M&A? 

 

10. Hur anpassar ni er efter skillnader i företagskultur, lagar och liknande vid fusioner?  

 

11. Följer ni upp förvärvet eller sammanslagningen med någon långsiktig strategi, isåfall 

vilken? 

 

12. Vilka är vanliga svårigheter ni stöter på under fusionens gång? 

 

13. Hur har, historiskt sett, aktieägare, företagsledning och den förvärvade bankens kunder 

påverkats? 

 

14. Har det utförts M&A i både U- och I-länder? Finns det någon skillnad vid strategin 

och målen i dessa? 

 

15. På vilket sätt har ert arbete kring M&A influerats av den ekonomiska krisen? 

 


