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Abstract 

Background: In the light of a corporation’s need to expand into additional spheres of the global 

market, acquisitions have become more and more frequent. Especially branches where transformations 

occur rapidly, as is the case within IT, acquisitions are prevalent. Despite this prevalence, a tremendous 

amount of companies fail to achieve their initial goals of an acquisition. The synergetic effects, which 

previously are expected, fail to achieve superior advantages. This study tries to illustrate the connection 

between the synergetic effects of an acquisition with the acquiror’s strategic logic throughout its 

business and the acquisition itself. 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine whether and how IT Service Companies design their 

strategy and in which way an international acquisition is conducted in accordance to their overall 

generic strategies. 
 
Method: The method is based on a combination of firstly quantitative calculations of a firm’s key 

figures development (ROA & ROE) after an acquisition, in order to secondly analyze a set of textual 

data with a hermeneutic approach. This is to evaluate the strategic logic of the two most and least 

profitable companies. 

 
Conclusion: The examined cases displayed a heterogeneous group consisting of considerably different 

generic strategies. There was evidence leading to the conclusion that companies with a higher 

profitability also could prove to be following their strategy more (or mostly) consistent even throughout 

their ordinary operations but also in the context of the implemented acquisition. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Med bakgrunden av företags behov att utvidga sin verksamhetssfär, har företagsförvärv 

blivit alltmer frekventa och mer omfattande. Speciellt i branscher med snabb utveckling såsom IT-

branschen, är detta av aktualitet. Med förvärvsvågors uppkomst, har även ett stort antal av dessa 

förvärv resulterat i misslyckande snarare än expansion. Förklaringen till detta är mångfaldig och 

kopplas till områden kring före, under och efter förvärvet. Det som förväntas av ett förvärv, är 

synergieffekter, det vill säga förmågor av förvärvsobjektet som bidrar positivt till moderbolagets 

verksamhet. Studien försöker koppla synergieffekters utkomst utifrån den strategiska logiken i 

företaget och konsekvenserna av logiken med förvärvsobjektet. 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida IT-tjänsteföretag utformar sin strategi 

och på vilket sätt dess internationella förvärv utförs i enlighet med den övergripande strategin. 
 
Metod: Metoden baseras på en kombination av först en kvantitativ undersökning av moderbolags 

utveckling på nyckeltal (ROA & ROE) efter ett förvärv för att sedan på ett kvalitativt sätt undersöka 

den strategiska uppbyggnaden i respektive två mest lönsamma och minst lönsamma företag med hjälp 

av en textanalys. 

 
Slutsats: De undersökta fallen visade på en heterogen grupp med mycket annorlunda generiska 

strategier. Det hittades underlag för tolkningen att de fall där företagen hade högre lönsamhet också 

kunde påvisa att följa en mer konsekvent strategi även utöver den ordinarie verksamheten, det vill säga 

även i förvärvssammanhang.  
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1. Inledning 
Nedan följer bakgrunden till studiens problem och en diskussion förs kring detta. Diskussionen 

mynnar ut i studiens problemformulering och därefter presenteras syftet och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund  
Sedan årtionden tillbaka, har begreppet globalisering präglat vida delar av vår omvärld. 

Globaliseringen på teknologisk och logistisk plan har medfört många förändringar i hur vi lever 

idag - allt från informationsteknologins nya era, till att jordklotets fysiska barriärer har rivits ned. 

Detta föranleder även våra företag att anpassa sig till de nya behov och förutsättningar som 

uppenbarar sig. Denna globaliseringsprocess bär med sig ett stort antal möjligheter. Olika politiska 

förändringar möjliggjorde integrationen mellan olika marknader vilket öppnar portarna för 

företags expansion till nya marknader och kunder. Enligt Twarowska och Kakol (2013) kan företag 

idag vara globala aktörer redan från första verksamhetsdag. Baronchelli och Cassia (2008) kallar 

detta för “born global”. Samtidigt utgör den höga graden av integration en ökad konkurrens mellan 

de globala aktörerna och inhemska aktörer som agerar på den marknad som de multinationella 

företagen expanderar till. Attraktiviteten för internationalisering härstammar från företagens nya 

möjligheter att minimera sina kostnader, rörliga som såväl fasta kostnader. Andra anledningar kan 

vara att öka intäktssidan genom att vända sig till marknader vars kunder tidigare inte har haft 

tillgång till en produkt eller tjänst och på så sätt kan produktens livscykel förlängas.  

Det finns länder som har ett större behov av att hitta nya avsättningsmarknader för sin produktion 

vilket även konstateras i Baronchelli och Cassias studie (2008). Detta behov är en konsekvens av 

landets och dess marknads beskaffenhet. Marknaden eller branschen kan visa sig vara för liten 

eller ha uppnått sin gräns för vidare tillväxt. Ett land med denna beskaffenhet är bland andra 

Sverige; ett litet land vars inhemska konsumtion många gånger inte skulle ge möjlighet till att 

upprätthålla konkurrenskraftiga marginaler om företagen enbart skulle producera för den inhemska 

efterfrågan. Detta föranleder svenska företag att söka sig utomlands för ytterligare intäkter på dessa 

marknader. Worldbank (2014) har för år 2013 beräknat Sveriges exportandel till att omfatta hela 

43,8% av den totala produktionen i landet (BNP). Liknande siffror kan finnas för Norge med 

38,9% och Danmark med hela 54,3% som är exportandelarna av BNP (Ibid). Utifrån statistiken 

går det att konstatera att det föreligger en stark koppling mellan den svenska och internationella 

marknaden. Dessutom utgör direktinvesteringar en betydande andel av svensk handel. Under 2013 

motsvarade investeringar i utlandet 7,2 % av BNP (Statistiska centralbyrån, 2014 a; Statistiska 

Centralbyrån, 2014 b., egen beräkning). 

Tittar man vidare på Sveriges branscher, framstår vissa mer än andra som en väldigt öppen 

marknad för internationalisering och av hög prioritet för svensk ekonomi. 

Andersson och Ådahl (2005) beskriver tidigt att IT-branschen är en av de viktigaste branscherna 

för Sverige vad gäller ekonomisk utveckling. Författarna lyfter även upp IT-kraschens betydelse 

för Sverige, där själva kraschen präglades av en rask återhämtning och tycks enbart ha fördröjt den 

vidare utvecklingen. IT-kraschen i sig är på så sätt egentligen ett bevis på att denna bransch präglas 

av en väldigt snabb utveckling, inte minst på grund av mångfalden av nya tekniker. Datoriseringen 

sker på alla tänkbara och otänkbara platser och detta ger utrymme för hög tillväxt inom branschen. 

Branschen kännetecknas av en hög internationalisering vilket innebär också hög konkurrens. 

Konkurrensen återspeglas i behovet av sammanslagningar vilket gör branschen ytterligare en 

lämplig kandidat att undersöka förvärv inom. 
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Statistiken i rapporten (Ibid) beräknade att nästan 5 % av den svenska bruttonationalprodukten 

spenderas på IT-satsningar år 2003. Effektiviseringar inom branschen har numera lett till höga 

tillväxttal. Exempelvis IT & Telekomföretagens intresseorganisation (2012) visar med sin statistik 

på en branschtillväxt på 12,9% mellan år 2008 och 2012. Vidare poängteras med statistik att IT-

branschen är viktig för Sverige och resten av Skandinavien. Hela branschen har haft en omsättning 

på 550 miljarder kronor i Sverige år 2012 - detta är nära till omsättningen i detaljhandeln samma 

år (564 miljarder kronor). I branschen anses Programvara och IT-tjänster vara den största av tre 

kategorier (Tele- & datakommunikation, Tillverkning av hårdvara). Branschen med SIC-koden 

737-x är specifikt kategoriserat som dataprogrammering och databearbetning. Företagen som är 

verksamma inom detta område tillhandahåller exempelvis IT-system för framförallt andra företag 

vilket underlättar administrationen i organisationen. Det kan även handla om rådgivning eller 

underhåll kring befintliga IT-system. Samtidigt bedriver de flesta företag innovationsarbete inom 

systemutveckling. Branschen präglas av en hög nivå av kunskapskrav inom företagen. 

Tittar man på hur internationaliseringen kan ske, ser man olika inträdesstrategier i företagens 

ageranden. Med olika inträdesstrategier följer även olika grader av risk och graden av kontroll över 

resurserna. Med den ökade kontrollen över resurserna och det större åtagandet i projektet stiger 

även möjligheten för en högre avkastning. Företaget kan antingen göra ett kontraktuellt inträde, 

ett samarbete med lokala aktörer med avtal om försäljning av sina produkter på den nya 

marknaden, eller så kan det ske ett inträde på den nya marknaden med kapital exponerad mot 

marknaden via Joint Ventures eller helägda dotterbolag, en så kallad direkt investering (Foreign 

Direct Investment, FDI). Denna indelning har exempelvis Slangen och Hennart (2007) använt sig 

av i sin studie. Enligt International Monetary Fund, IMF, är en direktinvestering en 

landsgränsöverskridande investering i en enhet där det även finns ett bestående intresse och 

kontroll från moderbolaget (Hein 1992; Bandelj, 2002). Ett exempel kan vara att ett företag träder 

in på en marknad och bygger eller köper en fabrik för produktion och därefter upprättar 

produktionen samt initierar marknadsföring och distribuering (Bose, 2012). Calipha et al. (2010) 

menar att huvudanledningen varför ett förvärv genomförs är att uppnå synergier. Däremot kan det 

även finnas fall där anledningen bakom förvärvet kan härstamma från ett självintresse från ägarna 

eller ett utnyttjande av en marknadschock (Moressi & Pezzi, 2014). För internationella förvärv kan 

anledningar även vara att söka marknader för att således växa, få tillgång till en viss insatsvara 

eller strategiska tillgångar eller skapa effektivitetsvinster (ibid) 

Det kan antas finnas flera faktorer som kan påverka förvärvets prestation. Calipha et al. (2010) 

presenterar elva kriterier som ska vara avgörande faktorer för huruvida ett företag lyckas med sitt 

förvärv eller inte. Dessa är det strategiska motivet, till vilket område diversifieringen riktar sig och 

i vilken grad diversifieringen genomförs, urvalskriterierna, hur delaktiga ledningen är i processen, 

huruvida det föreligger en diskrepans i kultur, storleksskillnaden mellan företagen, den 

organisatoriska strukturen, kontrollsystemen, en djupgående genomgång av de olika 

intressenterna, en djupare analys av huruvida det uppköpta objektet kan behöva en större tillförsel 

av kapital och en konstant utredning av all tvetydighet under integrationsprocessen. Faktorerna 

kan delas upp i förberedelsearbete innan förvärvet, där kandidater undersöks och dess struktur, 

tillgångar och kompetens undersöks och integrationsarbete efter förvärvet är genomfört, där de 

anställda från det uppköpta företaget får nya riktlinjer att arbeta utefter. 

Ett flertal studier har just visat att förvärv alltså snarare urholkar värde och därmed snarare står i 

motsats till att skapa det. I synnerhet anses internationella förvärv orsaka en värdeförstöring. Jarillo 

och Straub (2007) ger här en överblick över tidigare studier och andelen misslyckade förvärv ligger 
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ofta över hälften av alla registrerade. Vid internationella förvärv är andelen upp emot 83 % enligt 

en studie från KPMG 1998 (Jansen, 2002). Förklaringar varför internationella förvärv så frekvent 

inte lever upp till sina förväntningar, kan grunda sig i de integrationssvårigheter och 

kommunikationssvårigheter mellan de olika kulturerna i det förvärvande och uppköpta företaget. 

Med en ökad internationalisering bland IT-företag, där inträden på nya marknader bland annat sker 

genom förvärv uppstår frågan huruvida väl dessa kan parera svårigheterna som föreligger. 

1.2 Problemdiskussion 
Förvärvsvågor tenderar till att sammanfalla med högt värderade aktiekurser, där företagen 

använder sin värdering för att finansiera uppköp. Med tillgång till lån med låga räntor blomstrar 

förvärvsaktiviteter. Detta har fått en förnyad aktualitet efter Europeiska Centralbankens senare 

åtgärder för bekämpningen av den låga inflationstakten som driver upp börsens kurser. Höga 

aktiekurser kräver vanligtvis högre avkastning i absoluta termer vilket föranleder företag att söka 

nya möjligheter för högre omsättning.  I jämförelse med tidigare förvärvsvågor präglas den 

nuvarande mer av konsolidering inom branscherna (Economist, 2015). Orsakerna bakom tidigare 

förvärvsvågor sträcker sig från allt såsom defensiva strategier (exempelvis att minska pressen på 

marknaden), som det nuvarande klimatet ser ut, eller offensiva strategier (exempelvis att 

expandera i nya marknader). Den förstnämnda kan vara en indikation på att branschen har 

svårigheter att uppnå den tillväxt som är önskad, och därför tränger ut konkurrenter i hopp om att 

höja marginalerna på dess egna produkter (ibid). I stort sett alla punkter i Ansoff-matrisen (Ansoff, 

1970) kan också ge upphov till att välja förvärv som tillväxtstrategi. Även något enklare mål som 

rationaliseringar eller skalfördelar kan ligga bakom ett förvärv. Enligt Ravenscraft (1987) finns 

det upp till 15 olika motiv bakom att ge sig in på ett förvärv - allt från skattebesparingar till ökade 

marknadsandelar. 

Om man ser ett förvärv från ledningens sida kan det finnas andra anledningar som i allmänhet 

beskrivs utifrån beteendevetenskapen i ledningspositioner (managerial behaviour). Med detta 

menas att ledningen är den tongivande faktorn i hur ett förvärv utformas och att ett förvärv är 

ytterst beroende av vilka beslut ledningen fattar när det gäller att öka eller åtminstone bibehålla 

den relativa prestationen i företaget. Det finns en implikation av principal-agentteorin i samband 

med förvärv, nämligen att ledningen befinner sig i en intressekonflikt mellan att berika företaget 

eller att berika sig själva. När medel finns tillgängliga (på olika sätt) kan det finnas en tendens att 

använda medlen till förvärv för “förvärvets skull”, alltså eftersom förvärv bär med sig fördelar för 

ledningen. Detta hänger ihop med att ledningen efter förvärvet kan anses ha högre status i och med 

att det ledda företaget är i absoluta tal större (Morresi & Pezzi, 2014). Samtidigt innebär ett större 

företag i många fall också kan rättfärdiga ett högre arvode vilket främjar denna faktor ytterligare. 

En annan aspekt kring manager-perspektivet är att pressen att generera avkastning till aktieägarna, 

skiftar ledningens synvinkel på förvärv mot framförallt lönsamhetsmått i förvärvsobjektet och då 

före förvärvet. Måtten kan avse allt från marknadsandelar, relativ storlek eller tillväxttakt till 

erfarenhet. 

Det finns huvudsakligen tre perspektiv som är återkommande inom forskningen över lönsamhet i 

förvärv, nämligen; det finansiella perspektivet, det strategiska och det organisatoriska beteende 

perspektivet. Inom det strategiska perspektivet präglas begreppet strategisk logik, strategic logic, 

vilken innebär att företaget i sina beslut ska följa en logisk och målinriktad struktur. Företagens 

strategi ses som en rad olika besluts effekt på hur företaget interagerar med sin omvärld. M & A, 

som i sig inte är en strategi utan ett instrument för att förverkliga övergripande mål (Jarillo, 2003), 

förutsätter en rad olika beslut för att genomföras. Litteraturen nämner också att företagets 
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tillgångar kan vara bristfälligt utvalda eller lida av bristfällig management vilket också är nära 

förknippat med ledningens förmågor och ambitioner. 

Det stora antalet studier som kommer fram till olika resultat när det gäller hur lyckat ett förvärv 

har genomförts, lämnar utrymme för att hypotisera om vilka faktorer som huvudsakligen ligger 

bakom dessa olika utkomster. I huvudsak kan man härleda att synergieffekter som ett förvärv antas 

ge, inte förverkligas av en eller annan orsak. Forskningen har i vissa fall undersökt om 

synergieffekterna må ha varit felberäknade under värderingsprocessen, i andra fall har det hävdats 

att synergieffekterna inte lyckats bli integrerade i den nya entiteten. Sirower (1997) hävdar 

exempelvis att premien som betalas i många fall är helt löskopplad från den verkliga 

synergieffekten och denna aldrig kan realiseras i den mån som avsågs. På så sätt är förvärven 

fördömda till att misslyckas. En följd av orealiserade synergieffekter är således att dessa bidrar till 

en försämrad prestation i framtiden genom att köpet belastar räkenskaperna och investeringens 

lönsamhet blir mindre än förväntat. Om ett förvärv är lyckat kan detta dock ge goda chanser till att 

skapa tillväxt på kort och på lång sikt. På så sätt har företag, som tidigare nämnt, goda incitament 

till att bege sig in i en “shopping spree”. Antalet förvärv och dess premier ökade bevisligen 

drastiskt under den senare delen av 1990 talet. I Europa skedde störst värdeökning inom 

aktiviteten, från ett värde på 50 miljarder dollar 1990 till 647 miljarder dollar 1999 (Morresi & 

Pezzi, 2014). Vad gäller den europeiska marknaden har företag från Storbritannien, Frankrike och 

Tyskland länge dominerat och varit ledande inom företagsförvärv. Efter 1999, och den 

accelererande globaliseringen, tog även företag från Spanien, Nederländerna, Schweiz och Norden 

(i synnerhet Sverige bland de nordiska) del av detta momentum och började i allt större grad 

använda sig av tillväxtformen. 

Barney (1988) hävdar att utkomsten av förvärv må baseras på ren tur istället för att man ska kunna 

dra slutsatser utifrån mätbara anledningar. I opposition till detta står Salter och Weinhold (1978; 

1981) som associerar företagets strategiska val med dess rikedom och därmed ser möjligheten att 

påverka utkomsten av förvärvet utifrån det strategiska beslutet. 

Vad som kan följa av kravet att behöva hänga med i utvecklingen är att potentiella förvärvsobjekt 

å ena sidan kan vara bristfälligt utvalda. Det vill säga att värderingsprocessen må vara för “slarvigt” 

genomförd och det tas hänsyn till ett begränsat antal faktorer. Viss forskning sammankopplar detta 

med en attityd av “cherrypicking” (Geppert & Matten, 2006), det vill säga en viss aspekt hos en 

kandidat blir övervärderad och de negativa aspekterna hamnar något i skymundan. Negativa 

aspekter kan då vara den strategiska passningsformen som företaget implementerar på lång sikt. 

Detta är något som Casadesus-Masanell och Ricart (2010) belyser närmare när det gäller att i 

allmänhet leda ett företag. Enligt Porter (1980) innebär strategisk management en grundläggande 

förståelse av förhållanden under vilka företaget kan uppnå en överlägsen ekonomisk prestation. 

Den här studien är ett försök att erbjuda ledningen en bättre förståelse i hur sannolikheten att 

genomföra ett förvärv mer framgångsrikt kan höjas. Med större hänsyn tagen till moderbolagets 

mål kan ledningen synkronisera sin affärsstrategi med ett förvärv. Om ledningen kan uppnå en 

bättre insikt i hur mål i moderbolaget sammanhänger med förvärvet och på vilket sätt förvärvet 

påverkar den befintliga affärsstrategin, kan detta bidra till ett mervärde för 

lönsamhetsutvecklingen. 

Detta kan baseras på antagandet att den strategiska logiken är en tungt vägande faktor för ett 

företags implementerade beslut kring förvärv. Kongruensen mellan de strategiska besluten kan 

undersökas genom att analysera effekter av dessa beslut med hjälp av en “virtuous cycle model”, 

eller med andra ord “causal loop model”. 
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Tar man en närmare titt på företags förvärv finns det anledning att tro att strategin, som 

implementeras via valet av förvärvsobjekt, inte omsätts i enlighet med många andra strategiska 

beslut. Ett förenklat hypotetiskt exempel på en sådan företeelse skulle kunna vara ett uppköp av 

ett företag i det förvärvande företagets bransch där förvärvaren är inriktad på kostnadsledarskap 

medan målföretaget tillhandahåller premiumtjänster. Om alla tecken tyder på en fortsatt 

konkurrensfaktor på kostnadsledarskapsnivå bör premiumsegmentet inte bidra med 

synergieffekter som är relevanta för det övergripande målet. På så sätt uppstår en konflikt mellan 

olika strategier trots att en antagen anledning av förvärvet är en marknadspenetration alternativt 

produktutveckling. Trots ledningens goda intention att vidga sin verksamhetssfär, må det inte ha 

tagits hänsyn till alla aspekter som är sammankopplade med ett strategiskt skifte. Det kan handla 

om medarbetarnas passform där strukturerna inte har följt med till mer omfattande service, eller 

varumärket som inte står för en upplevd känlsa. Detta visar på att ett förvärv bör genomlysas på 

högsta plan inom ledningen för att inte exkludera grenar inom värdekedjan. 

En annan faktor som omnämns i litteraturen för misslyckade förvärv utgår från integrationens 

svårigheter efter förvärvet. Integrationen anses i litteraturen vara en viktig faktor för en 

välfungerande symbios mellan båda enheterna. Ämnet har betraktats från ett stort antal olika 

perspektiv (Jarillo & Straub, 2007). Gemensamheten kan dock i allmänhet sägas ligga kring hur 

den så kallade “enterprise asset management” sköts vare sig det är före, under eller efter förvärvet. 

Frågor som behandlar hur den nya enhetens omgivningsvariabler ska justeras på effektivaste sätt, 

uppstår och kan visa sig vara svårbesvarade. Med detta menas att verksamhetens utformning 

påverkas efter ett förvärv vilket kan leda till ineffektivitet och det må behöva vidtas olika åtgärder 

för att motverka denna ineffektivitet. 

1.3 Frågeställning 
På vilket sätt, avbildat i form av affärsmodell, utformar IT-tjänsteföretag sin strategi för att 

generera lönsamhet i den grundläggande verksamheten? 

På vilket sätt kopplas den grundläggande strategins logik till genomförda internationella förvärv 

inom branschen? 

Hur kan den strategiska logiken bidra i tolkningen av framgångsrika eller icke-framgångsrika fall? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida IT-tjänsteföretag utformar sin strategi och på 

vilket sätt dess internationella förvärv utförs i enlighet med den övergripande strategin. 

1.5 Avgränsning 
Denna studie väljer att bortse från annan FDI (exempelvis strategiska allianser eller fusioner) som 

inte avser förvärv med resulterande majoritetsägande samt inga tidigare juridiska 

ägandeförhållanden innan förvärvet. Dessa förvärv får dessutom inte vara riktade till andra 

regioner än inom den Europeiska Unionen (28 länder) och det förvärvande företaget har sitt säte 

ingen annanstans än Skandinavien. Förvärven ska endast ha genomförts av nordiska it-

tjänsteföretag inom den för dessa representativa branschkod 737-x. Dessutom bortses från företag 

som ej är noterade på de skandinaviska huvudbörserna (Olsobörs, Nasdaq OMX Copenhagen eller 

Nasdaq OMX Stockholm). 
 
 



 

9 

1.6 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer den teoretiska referensramen, där en introduktion av 

företagsförvärv först ges, motiv bakom dessa och avslutningsvis presenteras en djupgående 

presentation om företags expansionsstrategier. I kapitel tre redogörs tillvägagångssättet som 

studien antar. Däri återfinns en presentation av nyckeltalsberäkningen och den kausala loopens 

härledning. Därutöver diskuteras svagheter med studiens ansats och valda metoder för att besvara 

problemet. I resultatkapitlet ges en klarare bild av den undersökta branschen, och de förvärvande 

företagens prestation efter genomfört uppköp. För de som har lyckats förhållandevis bäst 

respektive sämst presenteras en bild av dess affärsmodell där förändringar som sker på grund av 

förvärvet hypotiseras med hänvisning till den strategiska logiken mellan de två aktörerarna. I 

analysen diskuteras resultatet med hänsyn till den teoretiska referensramen. Slutligen försöker 

studien i slutsatsen besvara frågeställningen för att därefter i den avslutande diskussionen belysa 

studiens svagheter samt nämna vidare implikationer för den framtida forskningen.  
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2. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras forskningsläget inom internationella förvärv och strategiska passformen. 

Teorier om synergieffekter, agentteorin, förändringar i kausala förhållanden samt generiska 

strategier presenteras och diskuteras. 

Forskning inom förvärv, i synnerhet sådan som undersöker förvärvets prestation, har enligt Jarillo 

och Straub (2007) tre infallsvinklar som kan studeras, nämligen; det finansiella perspektivet, det 

strategiska ledningsperspektivet och perspektivet av organisatoriskt beteende.  Den förstnämnda 

undersöker framförallt kapitalmarknadens reaktion genom att undersöka den kumulativa 

överavkastningen, och om förvärvet kan generera ett mervärde i förhållande till det premiumet det 

förvärvande företaget betalar. Strategiperspektivet lägger mer fokus på den förberedande 

processen genom att undersöka hur förvärvet är genomfört i samband med prestationen av 

förvärvet. Forskare inom skolan undersöker framförallt diversifieringsgraden, och därefter görs 

försök att mäta det förvärvande företagets möjligheter att uppnå skalfördelar och vilket inflytande 

det förvärvande företaget kan få. Forskning inom organisatoriskt beteende behandlar framförallt 

vilken effekt som förvärvet får på organisationen och de anställda. Teorikapitlet i denna studie är 

framförallt uppbyggd inom ramen för strategiperspektivet eftersom studien ämnar att undersöka 

de två aktörernas kongruens vad gäller målsättning och utförande av denna.  

2.1 Förvärvsformer 
Ett förvärv innebär att ett företag köper upp andelar, och därmed blir ägare, av en annan 

organisation. Definitionen är att den uppköpande parten blir majoritetsägare i den organisation 

som det köper andelar av. För att bli majoritetsägare krävs motsvarande ett utköp av ägare, där 

minst 51 % av det egna kapitalet ska erbjudas. Det som skiljer förvärv från fusioner, förutom 

ägandeperspektivet, är även att organisationsstrukturen nödvändigtvis inte behöver förändras. Det 

uppköpta företaget kan nämligen förbli självstyrande och kan behålla sina arbetsmetoder. 

Uppköpet kan även bli delvis eller helt integrerad och de två kan bilda en ny enhet (Jarillo & 

Straub, 2007). 

För förvärv, som likväl fusioner finns det olika former av diversifierande aktiviteter. Ett förvärv 

kan vara horisontellt, vertikalt, eller vara av konglomerataktig karaktär.  I de två förstnämnda finns 

det enligt Jarillo och Straub (2007) en större grad av samklang mellan de aktörerna eftersom 

termerna anspelar på att de antingen befinner sig inom samma bransch och har en portfölj av 

liknande produkter eller tjänster (horisontellt), eller att de befinner sig inom samma 

värdeproducerande kedja (vertikalt). Med den senare nämnda behöver en urskiljning mellan 

uppströms (upstream), och nedströms (downstream) vertikala förvärv göras. Den tidigare nämnda 

är förvärv av företag som befinner sig tidigare i värdekedjan, och den senare betecknar sådana som 

befinner sig senare i värdekedjan (ibid). Det kan vara ett oljebolag, inom raffinering, som förvärvar 

en återförsäljare av bensin (downstream) eller att samma köper upp ett företag som bedriver 

utvinningen av råoljan. De två klasserna, horisontellt och vertikalt, kan med andra ord kallas för 

en koncentrisk diversifiering. En diversifiering mellan produktlinjer och branscher är enligt teorin 

ett uppbyggande av konglomerat. Calipha et al. (2010) poängterar att motivet för en konglomerat 

diversifiering i förvärvet tenderar att vara av finansiell karaktär snarare än det huvudmål som 

föreligger vid koncentriska diversifieringar, vilket är att generera synergier. 
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2.2 Strategic Management Perspective 
Denna teori grundas på antagandet att förvärv ska generera synergier, och därigenom skapa ett 

högre värde. Värde anses kunna skapas om det finns en passform, eller strategisk logik, mellan 

aktörerna. Den strategiska logiken definieras som; till vilken grad som det uppköpta företaget 

förstärker eller kompletterar förvärvande företagets strategi, och därigenom har en påtaglig effekt 

på att uppfylla moderbolagets finansiella eller icke-finansiella mål (Jemison & Sitkin, 1986). En 

passform föranleder en förstärkning av det förvärvande företagets strategi, som därigenom 

möjliggör olika skalfördelar att realisera. En kompletterande strategi kan ge fördelar som uttrycker 

sig i kombinationsfördelar för företaget.  Passformen kan uttryckas i form av likhet i kunskaper, 

produkter, målsättningar och arbetsmetoder (Jarillo & Straub, 2007). Strategiska logiken tar 

framförallt plats i förberedande arbete inför förvärvets genomförande. Ledningen ska under denna 

förberedande fas göra en djupare analys av objektets kompatibilitet med ledningens egna 

korporativa mål (Calipha et al., 2010).  

Passformen behöver nödvändigtvis inte vara synonymt med diversifieringsgraden, däremot bör 

företaget teoretiskt sett kunna realisera synergierna i större utsträckning om företagen är 

verksamma i samma eller relaterade branscher. Empirin visar däremot på ett tvetydigt resultat. En 

del studier som använder sig av eventstudier ser att diversifieringsgraden bland konglomerata 

aktörer skapar ett högre värde än de som förvärvar relaterade företag (Corhay & Rad, 2000; Aybar 

& Ficici, 2009). Andra studier finner att icke relaterade köp tenderar att underprestera, gentemot 

sådana där passform föreligger (Doukas & Lang, 2003; Moeller & Schlingemann, 2005). 

Ledningen bland företag bör däremot föredra en relaterad diversifiering, alltså att förvärva vertikalt 

eller horisontellt (Hayward, 2002). Park (2003) visar även på att denna kategori av förvärv är de 

mest lönsamma.  

2.2.1 Strategiska anledningar för förvärv. 

Morresi och Pezzi (2014) förklarar de strategiska motiven, och därmed den strategiska logiken, 

menar på att det nödvändigtvis inte behöver vara en enskild anledning bakom en affär utan det 

tenderar till att finnas flera motiv. Anledningarna kan vara att skapa synergier (creating synergies), 

öka inflytandet inom branschen (increase market power), tillhandahålla saknade förmågor 

alternativt förstärka de nuvarande förmågorna i företaget (obtain missing capabilities/enhance 

existing ones), underlätta inträde på nya geografiska marknader (facilitate entry in a foreign 

country), och skapa en geografisk diversifiering (geographic diversification), eller andra 

anledningar såsom skattelättnader eller first mover advantage-anledning. De fyra förstnämnda är 

av större intresse för denna studie. Morresi och Pezzi (2014) hävdar i deras djupgående 

litteraturgenomgång att det kan föreligga faktorer utanför företagsnivå, nämligen makronivå och 

individnivå.  

Med makronivå åsyftar Morresi och Pezzi (2014) de motiv som skapas av marknadsförändringar, 

vilka gör eller ger incitament för företaget att engagera sig i förvärvsaktiviteter. Det kan handla 

om att en marknad avregleras och således gör aktiviteten möjlig överhuvudtaget, alternativt att ett 

högt uppdrivet marknadsvärde gör att företaget kan utnyttja sina högre värderade tillgångar för att 

finansiera nya uppköp (ibid). Uppköpsfinansieringen på detta sätt verkar existera i dagsläget (The 

Economist, 2015) 
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2.2.2 Agentteorin (Principal-agent-problemet) 
Agentteorin är vad Morresi och Pezzi (2014) benämner som faktor på ovannämnd individnivå. 

Teorin formulerades i sina grunddrag tidigast av Stephen Ross (1973) utifrån ett 

nationalekonomiskt perspektiv där agentens upplevda risk skiljer sig från principalens risk-

/nyttofunktion. Idag används teorin för att förklara ledningens personliga motiv att utföra sitt 

arbete. Vare sig det handlar om val av strategi eller om att genomföra förvärv. Agentteorins kärna 

ligger i att agenten, som på ett eller annat sätt förfogar över en principals egendom och är 

anförtrodd denna egendom, inte nödvändigtvis fattar beslut i egenskap att tillgodose principalens 

intressen. Detta fenomen är väldiskuterat i företagsekonomisk forskning då detta återspeglas i den 

organisationsstrukturen som aktiebolag är uppbyggda kring. I och med att ägaren i de flesta fall är 

så gott som helt avskilt från styrningen av bolaget och istället anförtror företaget till en agent, 

återfinns det vissa intressekonflikter mellan dessa två parter. Ersättningen som utgår till agenten 

är i viss mån kopplad till ansvaret denna bär. På så sätt kan ett större ansvar leda till högre arvode. 

Ett större ansvar kan översättas till ett större företag på ett eller annat sätt. Förvärv förefaller i 

många fall vara den enklaste vägen att förstora ett företag. Med detta i åtanke kan ledningen anses 

vara uppmuntrad att förstora företaget i eget intresse snarare än i värdeökningen av företaget som 

associeras med ägaren/principalens intresse. Problematiken i detta är att principalen så gott som 

aldrig kan fastställa sin agents verkliga motiv då det råder en informationsasymmetri. Samtidigt är 

kontrollmöjligheterna begränsade då reglerna alltid kan kringgås av agenten. Ett exempel kan vara 

att ägaren vill undvika en lönsamhetsminskning och enkelt uttryckt kan ledningen åstadkomma 

detta genom att dra ned på framtida medel genom att exempelvis inte avsätta nödvändiga resurser 

till forskning. På kort sikt uppfattas ledningen ha åstadkommit en högre lönsamhet men det kan 

betvivlas huruvida det är i aktieägarens intresse att dra ned på eventuell framtida lönsamhet. I 

förvärvssammanhang rör det sig snarare om beslutet att förstora företaget och valet av potentiella 

förvärvsobjekt. I konkreta termer kan eventuella företag med hög lönsamhet, men utan någon som 

helst koppling till den övergripande verksamheten eller målen föredras, då den kortsiktiga vinsten 

är mer konkret och resultatinriktad än den strategiska passformen. 
 

2.2.3 Synergier  

Tidigare forskning nämner att den huvudsakliga anledning varför företag och dess ledning 

genomför förvärv är att uppnå synergier. Det är även detta fenomen som ska rättfärdiga premiumet. 

I grunden antas det att en synergieffekt baseras på antingen olika eller likvärdiga resurser mellan 

enheterna som beroende på resursbehovet lämpar sig för att lämna ett bidrag i verksamheten. 

Morresi och Pezzi (2014) hävdar att värdeökningen, eller synergin, kan framförallt uttryckas i tre 

perspektiv; i en kostnadsreducering, i en intäktsökning eller i en finansiell synergi. Principen är att 

de två företagens verksamheter ska överlappa och förvärvet kan ge möjligheter att eliminera de 

eventuella dupliceringar som kan existera. Detta kan ske genom att säga upp personal som arbetar 

inom stödorganen, såsom de som jobbar inom backoffice (kostnadsreducering). Alternativt kan 

det köpande företaget byta ut ledningen i det uppköpta för att ge en större erfarenhet i styrningen 

av företaget och därigenom kunna söka nya möjligheter (intäktsökning). Den tredje synergin som 

är återkommande i forskning är den finansiella synergin. Den kombinerade enheten ska kunna dra 

fördel av storleken och kunna belåna sig i större utsträckning samt ska kunna reducera sin 

kapitalkostnad. Storleken på företaget tenderar att korrelera med en diversifiering av 

verksamheten. Med en större diversifiering ska företaget även kunna dra nytta av ett jämnare 

kassaflöde och därigenom minimera risken för konkurs. Enligt Morresi och Pezzi (2014) ska detta 



 

13 

kunna leda till att långivare är mottagliga för en lägre ersättning för den risk de tar på sig. Dessutom 

ska företaget, med lägre risk för konkurs och lättare tillgång till lån än mindre bolag, även kunna 

belåna sig till högre grad och därigenom kunna skapa sig skattelättnader. ANSOFF-modellen 

(Ansoff, 1970) visualiserar dessa synergieffekter genom skalfördelar, kombinationsfördelar eller 

en kunskapstransfer. Dessa återfinns alla i de tre perspektiven av synergier, där skal- och 

kombinationsfördelar kan realiseras vid nedskärningar, det vill säga kostnadssynergier. 

Skalfördelar återfinns även vid de finansiella synergierna där större, multinationella företag kan 

enklare få tillgång till ytterligare belåning. Med kunskapsöverföringen kan företag skapa nya 

produkter eller marknadsföra de befintliga med nya verktyg och därigenom höja sin försäljning, 

en intäktsökande synergi. 

Den främst använda formeln för att uttrycka synergi är: 

Value of Synergy = Value of post-merger combined entity – (Value of pre-merger acquirer + 

value of pre-merger target) 

( Ray & Ray, 2013) 
 

Modellen är däremot grovt förenklad och är inte anpassad för undersökning av internationella 

förvärv. Vid internationella förvärv är det en lägre grad av integration än för inhemska uppköp. I 

och med att de två enheterna integreras till en lägre grad måste värdeökningen räknas ut för 

respektive enhet. Synergin blir således den förändring som sker i de två bolagen(ibid). Det kan 

uttryckas i form av att det uppköpta företaget kan få högre omsättning efter sammanslagningen, 

och därigenom skapa intäktssynergier. För det köpande företaget finns det möjligheter att utlägga 

delar av verksamheten till sitt nya dotterbolag och därigenom pressa ned kostnaderna. Modellen 

som uttrycker internationella förvärv blir då: 

Value of Synergy = Gain in Target Company in Local Country + Gain in Acquiring Company in 

Home Country 

( Ray & Ray, 2013) 

2.2.4 Öka inflytande på marknaden 

Inflytandet på marknaden kan både vara en form av synergi, men det kan även vara ett motiv varför 

företag genomför förvärv. Enligt teorin ska ett horisontellt köp resultera i minskade antal aktörer 

inom branschen och en ökad marknadsandel, och därigenom ge det förvärvande företaget ett 

substantiellt högre inflytande. Denna ska i sin tur ge företaget möjligheten att kunna sätta ett pris 

över marknaden. Inflytande på marknaden ska främst härstamma från företrädesvis 

produktdifferentiering, inträdesbarriärer och aktörernas marknadsandel. När en aktör då köper upp 

ett annat antas två av dessa förändras, nämligen marknadsandel och produktdifferentiering, På kort 

sikt möjliggör detta ett högre pris på produkter. Däremot när branschen är lönsam ska nya företag 

bege sig in och därmed pressa ner priset. Tidigare forskning visar däremot ofta på att 

förutsättningarna på marknaden inte förändras nämnvärt (Morresi & Pezzi, 2014).   
 

2.2.5 Tillhandahålla saknade förmågor  

Förvärv, i synnerhet sådana som är internationella, kan skapa möjligheten för det förvärvande 

företaget att ta till sig ny kunskap och därigenom skapa sig själv nya förmågor eller förstärka de 

redan existerande. Genom att förvärva en aktör på en nya marknad kan företaget tillhandahålla 

immateriella tillgångar såsom överlägsna ledningskunskaper, kunskap om lokala marknaden, 

godkännanden från makthavare samt bygglov för fabriker och dylikt. Samtidigt hävdar Jones, 
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Lanctot och Teegen (2001) att kunskapsförvärv, som ska tillhandahålla saknade förmågor inom 

teknologiska områden relevanta för verksamheten, i vissa fall leder till redundant kunskap, det vill 

säga förvärvet i sig bidrar inte med den antagna kunskapen som synergieffekten grundas på utan 

vissa delar av kunskapen finns redan hos förvärvaren. Detta kan anses vara särskilt aktuellt då 

målföretaget agerar inom liknande segment.  

Genom att exponera sig självt för en ny kultur, vilket innebär nya arbetsmetoder och rutiner, kan 

företaget dessutom lära och förbättra sig själva. Företaget borde däremot stå inför problem i den 

outtalade kunskapen. Transaktionskostnaden i internationaliseringsforskningen är således att om 

det finns viss outtalad kunskap på marknaden, antas företaget inte fullt ut kunna värdera kostnaden 

för verksamheten. I och med att företaget inte har tillgång till marknadens karaktäristika kan ett 

inträde via ett förvärv resultera i att företaget betalar ett överpris till de tidigare ägarna eftersom 

de omöjligen kan fullvärdera objektet (Slangen & Hennart, 2007). Transaktionskostanden för 

förvärv ska stiga med den kulturella distansen, där kostnaderna för att integrera personalen in i 

företagets korporativa kultur och struktur överstiger kostnaderna för att starta upp från grunden 

och kliva i de fallgropar som följer med den outtalade kunskapen. Problemet som undviks då är 

att personalen som anställs inte har ett benchmark, i den tidigare korporativa kulturen, att jämföra 

med (ibid). 

2.2.6 Underlätta snabbt inträde på nya marknader 

Att förvärva för att träda in på en ny marknad har visats av tidigare studier att vara den snabbaste 

metoden. Om företaget i fråga inom en begränsad tid behöver penetrera marknaden och etablera 

sig där, är förvärv det enda alternativet. Förvärvet ger då en möjlighet för företaget att snabbare 

erhålla marknadsandelar, tillgång till produkter som är välkända på marknaden och tillgångar som 

är anpassade för marknaden. Däremot ska fördelarna i störst utsträckning åtnjutas av företag som 

befinner sig i mogna marknader, där organisk tillväxt är svårare att kunna skapa (Morressi & 

Pezzi). För IT-konsulter kan det således vara svårare att generera lönsamma förvärv. För förvärv 

inom Skandinavien och EU-länder där marknaderna och dess förutsättningar är homogena, kan de 

internationella förvärven ge tillgång till fler kunder, där risken för att vara efter konkurrenterna 

inte behöver vara lika stor.   

2.3 Strategier och Strategic Fit 
Det kan antas vara viktigt för företag att vid expansion ta hänsyn till det strategiska läget och de 

övergripande målen samt visionen. Ett företag som köps upp bör enligt detta vara en främjande 

faktor för att förverkliga den långsiktiga visionen. 

Casadesus-Masanell och Ricart (2010) har teoretiserat om hur strategier bestämmer företags 

beslutsfattande och försökte påvisa att affärsmodellen är nära förknippad med förverkligandet av 

den strategiska planen som i sin tur baseras på de långsiktiga mål och visioner i företaget. Att fatta 

ett beslut om expansion genom förvärv är således i behov av att överensstämma med ett företags 

strategi, kan man härleda. 

Bose (2012) hävdar att europeiska och amerikanska storföretag företrädesvis diversifierar sin 

verksamhet vilket kan anses vara en specifik strategi. 

2.3.1 Företagets logik utifrån affärsmodell 

Ytterligare inspiration kring utformningen av den teoretiska referensramen kring undersökningen 

härstammar från det arbete Casadesus-Masanell och Ricart presenterar (2010) och i vilket ett 

företag i modellform beskrivs utifrån affärsmodell och strategi. Strategin realiseras genom 
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affärsmodellen och trots att bara en del av strategin, den synliga, kan bedömas belyser forskarna 

med åskådliga exempel hur “hela företagets logik avgör hur det agerar och på vilket sätt man 

skapar värde för sina intressenter”. Det nämns att det så kallade “competitive game” har förändrats 

bland annat genom globalisering, avreglering och teknologisk förändring och att ett i allmänhet 

framgångsrikt företag i dagens läge har stor nytta av att använda sig av dessa strukturella 

förändringar. Detta åstadkoms genom att konkurrera på olika plan och med detta har 

affärsmodeller blivit ett viktigt instrument för att skapa och öka i värde. Vidare påpekas vikten av 

managers förståelse av affärsmodellen. Affärsmodellen i sig kan definieras som strategins 

instrument att förverkliga sättet som företaget konkurrerar på marknaden medan strategin i sig 

avgör valet av affärsmodell och dess logik(ibid). I den här studien definieras ett förvärv som ett 

strategiskt beslut, fattat av ledningen.  

Casadesus-Masanell och Ricart (2010) använder i sitt arbete en åskådlig analogi med en maskin. 

Ett företag går, likt en maskin, som ett urverk där kugghjulen är avstämda på varandra. Ett förvärv 

och dess konsekvenser kan ses som en långfristig strategisk implementering för att uppnå 

övergripande mål. De befintliga målen i företaget bestämmer indirekt hur affärsmodellen är 

utformad.  

För att vidareutveckla tanken kan förvärvet i sin tur antingen styrka affärsmodellen eller motverka 

denna. På så sätt har det strategiska valet av ett förvärv, inflytande på det strategiska valet av en 

affärsmodell. Båda dessa strategiers logik kan som tidigare nämnt påverka företagets framtida 

konkurrenskraft. 

Casadesus-Masanell & Ricart (Ibid) lämnar en rad förståeliga exempel på olika alternativa beslut 

företag kan fatta och hur dessa sedan genomsyrar hela verksamheten genom flera steg. 

2.3.2 Affärsmodellens betydelse 

Som ovannämnt spelar affärsmodellen en allt viktigare roll vilket även gäller vid förvärv. Shafer, 

Smith och Linder (2005) har i sin genomgång av litteraturen identifierat fyra kategorier som i 

allmänhet förekommer i en affärsmodell: strategiska val, värdekedjan, värdeskapande och 

värderealisation.  

Dessa kategorier innefattar olika komponenter. För den här studien huvudsakligen relevanta 

komponenter är bland annat: kundsegment, förmågor, strategi, differentiering, resurser/tillgångar, 

leverantörer, kundrelation, produktflöden, kostnader och konkurrenter men även prissättning och 

omsättning. Affärsmodellen bör således förklara varför ett förvärvsobjekt har valts ut och på vilket 

sätt värdekedjan och värdeskapandet kan förändras på ett sätt som uppfyller företagets 

föreställning om sin verksamhet. 

Ett företagsförvärv är som tidigare nämnt ett strategiskt beslut, dock medför detta beslut 

konsekvenser för åtminstone delar (som ovannämnda komponenter) av affärsmodellen. Det kan 

handla om att en leverantör blir inkorporerad i företaget vilket är en företeelse i teknologiintensiva 

branscher. Detta påverkar i sin tur produktflöden och kostnader etc. Ett nytt kundsegment kan bli 

tillgängligt vid ett teknologiinspirerat förvärv, vilket påverkar konkurrenter. 

2.4 Michael Porters Generiska Strategier 
Vid betraktande av affärsmodellen utifrån sitt strategiska perspektiv brukar Porters generiska 

strategier oundvikligen tangera ämnet. I sitt arbete beskriver Porter (1980) tre generiska strategier 

och länkar dessa till profitabilitet i ett företag. Enligt teorin kan företag på ett framgångsrikt sätt 

implementera en eller en kombination av de nedan illustrerade strategierna.  
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Dessa klassas enligt följande: konstnadsledarskap, produktdifferentiering eller nischorienterad 

verksamhet (fokus) med respektive kostnadsledarskap eller produktdifferentiering. 

 
Figur 1 - Porters tre generiska strategier 

 
Porters (1980) empiriska resultat i arbetet, som visade att företag som antingen hade störst 

marknadsandelar eller minst marknadsandelar presterade bättre än genomsnittligt stora företag, 

lade grunden till teorin att kostnadsledarskap, som kopplades till att kunna leverera i stora 

styckmängder och därmed ha lägre produktionskostnader, gav företag en komparativ fördel över 

sina konkurrenter. Samtidigt har det kunnat identifieras en högre prestation i företag med de minsta 

marknadsandelarna vilket kopplades till att deras fokus låg på en liten men profitabel 

marknadsnisch vars behov tillgodosågs till relativt sett högre marginalintäkt. 

Antagandet att en blandning mellan de olika strategierna många gånger misslyckas, grundas på 

konflikterna i implementeringen och motsägande karaktäristika mellan dessa strategier. Det är här 

denna studie tar plats då en strategisk logik kan ses som harmoniseringen mellan företagets olika 

beslut vare sig det gäller affärsmodellen eller den övergripande strategin eller till och med enstaka 

komponenters samverkan.  

För att närmare kunna identifiera vilken strategi ett företag implementerar, är det värdefullt att 

skapa en förståelse för hur definitionen lyder för respektive strategi. 

Kostnadsledarskap innebär i detalj att företaget producerar i stora volymer och således många 

gånger mättar marknaden på ett effektivt sätt (ibid). Skalfördelar utnyttjas på bästa sätt och 

standardiserade produkter/tjänster brukar vara ett kännetecken. Utöver det agerar företaget 

företrädesvis inom flera segment. Bredden på företagets verksamhet anses vara viktig för 
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kostnadsfördelar. Ett priskrig är något som uppstår när flera aktörer gör anspråk på 

kostnadsledarskapet. Detta är kopplat till att priset är den huvudsakliga konkurrensfaktorn. 

Med Produktdifferentiering menas att företagets erbjudna produkt, till skillnad från 

kostnadsledarskapets priskonkurrens, utmärker sig på ett unikt sätt med överlägsna egenskaper 

vilket höjer betalningsviljan hos kunden och på så sätt möjliggör högre vinstmarginaler(ibid). 

Produktdifferentiering sker på särskilt utvalda aspekter på produkten och rättfärdigar ett högre pris 

an exempelvis kostnadsledaren. Dock behöver kostnader som inte avser de specifika unikheterna 

reduceras till en så kallad prisparitet är uppnådd. 

Flera aktörer på samma marknad kan vara differentierade utan att konkurrera mot varandra 

(förutsatt att det är olika egenskaper). 

Fokus-/Nischstrategin specificerar sin verksamhet till ett visst segment inom branschen och 

skräddarsyr sin produkt exklusivt till denna grupp (ibid). Detta segment kan mättas antingen 

genom kostnadsledarksap eller produktdifferentiering. Denna strategi kan exempelvis användas 

när marknadens kostnadsledare inte har lika stor närvaro inom segmentet. 

Enligt Porter (Ibid) kan ett företag som inte fullföljer någon av de ovannämnda strategierna vara 

“fast i mitten” eller sitta “mellan två stolar”, Stuck in the Middle. Med det menas att inga 

komparativa fördelar kan utnyttjas vilket leder till en undermålig prestanda. Denna företeelse kan 

tillfälligt överskuggas av en snabbt växande marknad eftersom det blir svårare att analysera 

konkurrensfördelar i en växande marknad.  

För företag som befinner sig på mogna marknader kan det vara oundvikligt att diversifiera sig in 

på nya marknader. Anand (2005) menar, i sin metastudie över företag i mogna marknader, att 

företag som utför branschöverskridande förvärv är begränsade av tidigare tillgångar och 

kunskaper, vilket hämmar dess förmåga att effektivt absorbera nya företag. Resonemanget i 

Anands studie visar implikationer på att fenomenet Stuck in the Middle kan existera vid mogna 

marknader. Som framgick under kapitel 2.1, visar forskning över diversifieringsgrad (i form av 

konglomerat diversifiering) och prestation efter förvärv på något motstridande resultat, där bland 

annat Aybar och Ficici (2009) visar ett positivt förhållande medan Doukas och Lang (2003) samt  

Moeller och Schlingemann (2005) visar på ett negativt förhållande. Dessa forskningsresultat ger 

upphov till möjligheten att ifrågasätta Porters (1980) resonemang, däremot endast vad gäller att 

“hamna mellan två stolar” vid fokusering av befintliga resurser. 
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3. Metod 
I kapitlet nedan presenteras den valda metoden för studien. Inledningsvis diskuteras angreppsätt 

som kan antas, deduktivismen och/eller interpretativismen, samt hur dessa begrepp genomsyrar 

studien. Därefter presenteras studiens design, där utformandet, specifikationer för urvalet, 

tidsperioden, jämförelseindexet och slutligen beräkningen av studiens nyckeltal läggs fram. 

Därefter följer en presentation av tillvägagångssättet för studiens andra del, den komparativa 

designen, med speciell inblick över Causal Loop Model och textanalysens utförande. Slutligen förs 

en diskussion över forskningens kvalitet kring begreppen validitet, replikerbarhet, reliabilitet och 

källkritik.  

 3.1 Forskningens ansats 
Metoden avser processen under vilken data inhämtas och analyseras (Lewis et al., 2007). Denna 

uppsats grundar sin metod på en deduktiv ansats då teorierna och fakta baseras på tidigare 

undersökningar. Deduktivismen grundar sitt antagande i att forskaren utgår från tidigare kunskap 

och studier inom ämnet vilken han eller hon ska undersöka. Enligt Lewis et al. (2007) ska forskaren 

därefter framställa en rad hypoteser och antaganden vilka ska utsättas för empirisk granskning. 

Denna studie visar först en grundläggande bild av problematiken inom internationella förvärv, 

vilket senare mynnar ut i och skapar frågeställningen. Frågeställningen följer med genom 

undersökningen, och allt eftersom studien fortlöper presenteras antaganden, vilka antingen antas 

eller förkastas. Genom angreppssättet kan denna studie fylla det hålet i forskningen angående den 

hypotiserade passformen med studerande av företagens affärsmodeller. Studien ämnar inte att 

generera teorier och därmed bortses från det induktiva angreppssättet. 

För att angripa det presenterade problemet består undersökningen av dels en kvantitativ och dels 

en kvalitativ forskningsstrategi. Undersökningen delas in i två grundläggande steg. Det första 

steget i undersökningen har till syfte att generera lämpliga kandidater till steg två i undersökningen. 

Företagen analyseras först med hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod. Till detta används 

framförallt kvantifierbara ekonomiska mått. Angreppsättet föranleder således två skilda former av 

kunskapsteoretiska ståndpunkter, nämligen positivism och interpretativism. Bryman och Bell 

(2005) presenterar fem principer som förklarar positivismens innebörd, nämligen: 

● Fenomenalism konkluderar att företeelser vilka kan bekräftas av sinnena är endast det som 

kan vara kunskap 
● Studien kan vara deduktiv, det vill säga att dess syfte är att presentera testbara hypoteser 

vilka möjliggör ett ställningstagande till tidigare framlagda förklaringar 
● Studien kan vara induktiv vilket innebär att erhålla fakta och företeelser som senare lägger 

grunden för lagmässiga regelbundenheter 
● Studien ska vara fri från värderingar 
● Normativa påståenden inkluderas inte i vetenskapen. 

Den första delen av undersökningen utgår främst från den kunskapsteoretiska ståndpunkt där 

endast de studerade företagens nyckeltal undersöks och en “vinnare” respektive “förlorare” koras 

fram genom en standardiserad beräkning där samma förutsättningar ställs för alla fall. Thanos och 

Papadakis (2012) metastudie är förekommande under studiens inledande del. Thanos och 

Papadakis (2012) behandlar problematiken och eventuella lösningar i redovisningsmått 

förekommande i förvärvsstudier, vilka de undersöker genom ett tjugotal andra peer-reviewed 

artiklar inom ämnet. Med hypoteser och antaganden grundade på tidigare forskning, rymmer denna 
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studie inom begreppet deduktion, där dessa antaganden lyfts upp och testas för att ta fram fall och 

testa dessa. De två sista punkterna av positivismens fem principer, värderingsfri och exkluderande 

av normativa påståenden är även något som Lewis et al. (2007) understryker. Vid forskning kan 

däremot inkluderande av värderingar te sig vara oundvikligt, i synnerhet vid tolkande eller om 

intervjuer är ett verktyg i forskningen. Den första delen baseras däremot på information som bör 

vara mindre exponerad för olika värderingar.  

Den andra delen i studien, där de mest, respektive minst lyckade företagen under åren efter sina 

förvärv studeras, har fortfarande en deduktiv ansats men den interpretativistiska, eller 

hermeneutistiska kunskapsteorin är istället i fokus. Kunskapsuppfattningen, enligt Lewis et al. 

(2007) grundar sig, till skillnad från den positivistiska uppfattningen, på förståelse och tolkning av 

den sociala verkligheten. Teorin söker därmed förklaring och förståelse över mänskligt beteende 

vilket är speciellt nödvändigt vid studerande av organisationer. Enligt Lewis et al. (2007) finns det 

främst två traditioner vilka interpretativismen har härstammat ur, nämligen fenomenologi och 

symbolisk interaktionism vilka innebär på vilket sätt människan försöker skapa sig förståelse om 

sin omvärld respektive människans ständiga process av att tolka sin sociala omgivning.  

Webers (1947) definition av vetenskap i sociologi är följande: ”vetenskap inom sociologin 

eftersträvar tolkande förståelse av en social handling i syfte att komma fram till en kausal 

förklaring av handlingars förlopp och effekter”. Eftersom företag, i synnerhet multinationella 

sådana, är en uppsättning av individer med interaktion med varandra så kan Webers definition av 

interpretativismen rymma inom den företagsekonomiska forskningen. Med en djupare 

undersökning av de minst respektive mest lyckade förvärven, en så kallad ”search for exellence”, 

lämpar sig en komparativ design. Undersökningen i den andra delen består av tolkning av 

företagets hypotiserade förmåga att implementera en eller flera ny/-a enhet/-er in i den tidigare 

verksamheten. För att kunna utföra detta, och undvika en partiskhet bland eventuella intervju 

objekt, grundas studien på en textanalys där artiklar publicerade i anslutning till förvärvet, samt 

årsredovisningar utgivna samma år eller året före förvärvet, tolkas och analyseras. Metodvalet för 

den andra delen av undersökningen rymmer inom Webers beskrivning av interpretativismen i den 

mån att den består av tolkning av affärssystemen, vilken är en konstruktion av sociala handlingar, 

och av förvärvets passform med företaget i fråga, där ledningens handlingar föranleder permanenta 

förändringar i verksamhetens affärssystem. Studien implementerar Causal Loop Model (CLM) 

under denna andra del av studien, vilken är en kausal härledning av handling och konsekvenser, 

där en tolkning av företagens affärssystem presenteras och dess samklang med det uppköpta 

företagets karaktäristika. Enligt Lewis et al. (2007) är det av stor av vikt vid den interpretativistiska 

kunskapsteorin att anta “empathetic stance”, vilket innebär att forskaren ska sträva efter att försöka 

se problemet utifrån det undersökta objektets synvinkel. Tolkningen av företagets affärssystem, 

och försöka se den strategiska logiken i förvärv blir således försök att se vad ledningen i respektive 

företag hade i åtanke vid förda beslut. Metodvalet rymmer även begreppet symbolisk 

interaktionism då försök görs för att tolka ansvariga aktörers handlingssätt, och i viss mån, om 

något mer distanserat, försöka tolka implementerandet av strategier. 
 

3.2 Undersökningens design  
Lewis et al. (2007) beskriver en undersökning som antingen, förklarande, beskrivande eller 

utforskande. Den här undersökningen ämnar att ge en djupare förståelse av ett fenomen inom 

området och är därigenom av en förklarande karaktär. En förklarande design på forskningen 

försöker belysa samband utifrån variabler och grundar utkomsten av undersökningen på tidigare 
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teoribildning. De mest och minst lönsamma kandidaterna tas fram via nyckeltal. Thanos och 

Papadakis (2012) som gör en metastudie över de tidigare studier som har använt sig av 

redovisningsbaserade mått kommer fram till att de mest förekommande nyckeltalen är; avkastning 

på totalt kapital (ROA), avkastning på investeringar (ROI), räntabilitet på eget kapital (ROE), 

avkastning på sysselsattkapital (ROCE). De tidigare studierna ska även i stor utsträckning mäta 

kassaflöden för att undersöka utvecklingen i den operativa verksamheten efter förvärvet. I dessa 

fall har studierna använt sig av det operativa kassaflödet (ibid). De nyckeltal som denna studie 

baseras på är avkastning på totala tillgångar (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE). 

Anledningen varför fler än ett mått används i studien är att det ger en mer facetterad bild av hur 

väl det uppköpta företaget integreras in i moderbolaget (Thanos & Papadakis, 2012). 

I och med att denna studie behandlar internationella förvärv som utförs av skandinaviska bolag i 

andra europeiska företag uppstår problem med olika lagstiftningar i redovisningen som framförallt 

visualiseras i redovisningen av skatter (Walton, 1992). Schoenberg (2006) anser dessa 

diskrepanser i revisionen vara problematiska vad gäller jämförbarheten mellan de olika förvärven. 

För att i största möjliga mån kringgå problematiken med skatteregler etc. beräknas nyckeltalen 

högre upp i resultaträkningen. Till följd av detta är nyckeltalen inte jämförbara med den gängse 

uträkningens värden. Denna studies nyckeltal är således något högre än enligt ordinarie 

beräkningar. Metoden möjliggör även en närmare undersökning av förändringen i den operativa 

verksamheten.  

Graden av framgång i förvärvet härleds genom att jämföra den genomsnittliga avkastningen på 

tillgångar efter förvärvet med tidpunkten innan dess genomförande, där året för förvärv ofta 

exkluderas. Om det uppstår en positiv förändring efter uppköpet anses det som lyckat (Thanos & 

Papadakis, 2012). Författarna för metastudien nämner även att måttet har fått en utbredd kritik för 

att den inte tar hänsyn till industrins och marknadens influenser samt utveckling. Denna studie 

undviker problematiken i den mån som är möjlig genom upprättandet av en benchmark som tar 

hänsyn till bransch- och marknadsutveckling.  

3.2.1 Urvalsprocessen 

Den här sektionen beskriver hur undersökningsobjektens framtagning utfördes. Det huvudsakliga 

verktyget i att ta fram undersökningsbara förvärv är förvärvsdatabasen Zephyr. Sökkriterierna 

består av flera olika begränsningar. Framförallt avses det att undersöka förvärv som skedde på 

internationell nivå där det förvärvande landet ligger i antingen Sverige, Norge eller Danmark och 

det förvärvade företaget har sitt säte i ett av den utvidgade Europeiska Unionens andra länder (28). 

Detta för att det antas finnas likheter i de skandinaviska länderna vad gäller den valda branschen 

inom dataprogrammering och -bearbetning och annan datorrelaterad verksamhet. 

Branschsegmentet som ligger till grund för undersökningen har avsevärd betydelse för de 

skandinaviska länderna med tanke på hur tungt branschen väger i förhållande till BNP (2,54%, år 

2013) (Statistiska centralbyrån b., egen beräkning)  

Dessutom spelar mängden förvärv och summorna förvärven handlar om roll för val av bransch. 

För att benämna branschen i kodifierbar form används branschkoder i US SIC-formatet. 

Undersökningen riktar sig till förvärv inom branschen med US SIC beteckning 737-x. 

De förvärvade företagens geografiska läge bestäms efter antagandet att den Europeiska Unionen 

(28 länder) utgör en nästan homogen marknad. Skillnader finns kvar i framförallt valutor, 

utvecklingsgrad och skattesatser mellan olika länder. 

Ytterligare en viktig premiss för urvalet görs med tanke på den nivå av redovisningsunderlag 

företagen tillhandahåller; nämligen att de förvärvande företagen är börsnoterade på antingen 
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Nasdaq OMX -Stockholm, Nasdaq OMX -Copenhagen eller Oslo Bors. Dessa representerar varje 

lands mest tongivande börs. 

Förvärven som Zephyr har data om bestämdes till att lista fullföljda förvärv där inga andelar ägs 

sedan tidigare och förvärvet ger majoritetsägande. Detta resulterar i att förvärven måste omfatta 

mer än 50 % andel. 

Undersökningens observationsperiod sträcker sig från början av 2006 till slutet av 2011, det vill 

säga förvärven ska vara genomförda inom denna period. Denna period kännetecknas av olika 

perioder, allt från tillväxtfas, ekonomisk kris och återhämtningsfas. Detta ska åstadkomma att 

kunna öka generaliserbarheten av undersökningen oberoende från det ekonomiska lägets faktor. 

3.2.2 Tidsperiod 

Tidigare studier som har använt sig av en nyckeltalsbaserad metod för att mäta antalet lyckade 

förvärv använde sig av många olika tidsperioder för mäta denna lönsamhet (Thanos & Papadakis, 

2012). De främst använda tidsperioderna är två, tre, fem, sju eller tio år efter att förvärvet är 

genomfört. Den undersökta perioden innan förvärvet har varit inget, ett, två, tre eller fem år 

innan(ibid). Undersökning av en kortare period efter förvärvet kan medföra att studien inte har 

beräknat det förvärvande företagets realiserande av synergier. En längre period kan ge missvisande 

resultat eftersom flera organisationsförändrande projekt kan införas. Problemet är ofta 

förekommande med undersökningsmetoden och är i synnerhet en svårighet vid mätande av detta 

fenomen (ibid). Ett förvärv sker ofta i samband med andra, vilket även illustreras i urvalet. Det 

blir därmed en avvägning mellan den kortare perioden där synergierna är svårare att mäta och en 

längre period där förvärvet kan förtvina bland andra beslut. Cording et al. (2010) visar att en sju 

års period är mest frekvent för undersökningar av nyckeltal. Eftersom den databas som studien 

grundas på saknar data för 2003 antas istället en tvåårsperiod innan förvärvet samt en treårsperiod 

efteråt med. Året vid förvärvstillfället exkluderas som det är brukligt. Detta ger ett sammanlagt 

tidsspann på 6 år.  

3.2.3 Urvalsprocess jämförelseindex 

För att kunna dra slutsatser av kandidaternas data använder sig studien av en benchmark, så kallat 

jämförelseindex inom branschen. Företagen i jämförelseindexet ska i den mån det är möjligt 

representera branschens utveckling under perioden. Urvalskriterierna är att företaget har sitt säte i 

Skandinavien, är, likt kandidaterna, listat på en utav dess tre huvudbörser och har varit publikt 

listat under hela den valda perioden. Företagen som ingår i jämförelseindexet ska ingå i 

branschklassificeringen 737-x. Urvalet gjordes i databasen Orbis och resulterade i 33 jämförbara 

företag som underlag. Studiens benchmark består av nyckeltalen ROA och ROE, där 

jämförelseindexet byggs upp av ett aritmetiskt genomsnitt av ROA respektive ROE. Företagen 

som förvärvar, kandidaterna som undersöks djupare, kan vara en del av detta benchmark. 

Jämförelseindexet är i viss mån individuell, om företaget i fråga finns med bland 

jämförelseföretagen kommer det att exkluderas. Antar man ett exempel med företag A, B, C, D 

och E. A, B och C är de aktörer i branschen som har förvärvat. För att beräkna företag A:s 

prestation gentemot marknaden bör A exkluderas från jämförelseindexet, och återstoden, B, C, D 

och E blir marknadsutvecklingen, även kallat för jämförelseindexet. På så sätt undviks en dubbel 

effekt som ett icke-exkluderande av kandidater ger upphov till. Med en marknadsjämförelse kan 

företagens avkastning på totala tillgångar och eget kapital sättas i perspektiv, i och med att studien 

undersöker flera år, är denna jämförelse en nödvändighet för att bibehålla en reliabilitet i studien.  
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3.2.4 Mätning av prestation genom beräkning av nyckeltal 
Att mäta ett förvärvs utkomst kan, som resultaten av tidigare undersökningar visar, vara en svår 

uppgift om man vill generalisera svaret samtidigt som precisionen i mätningen ska vara så hög 

som möjligt. Cording et al. (2010) har i sitt teoretiska konstrukt poängterat att komplexiteten i en 

så mångfacetterad företeelse som förvärv och dess synergieffekter är så hög att de olika 

mätmetoderna bär med sig olika för- och nackdelar och många gånger lämpar sig olika beroende 

på forskningsfrågan. I många fall har dock en statistisk signifikans kunnat uppvisas vid 

användandet av så kallade redovisningsmått (Thanos & Papadakis, 2012). Detta har begrundats 

med att dessa mått är realiserade och innehåller såväl publik som intern information i kombination 

med varandra. 

Prestationen i förvärvet beräknas genom att jämföra företagets ”pre-merger performance” med 

”post-merger performance” (Thanos & Papadakis, 2012). För att kora fram vilka företag som har 

presterat bäst efter förvärv används dels ROA (avkastning på totala tillgångar) och dels ROE 

(avkastning på eget kapital). 

3.2.4.1 ROA - Avkastning på totala tillgångar 

Det första av måtten är avkastning på totala tillgångar. Beräkningen ser ut på följande sätt: 
 
Formel 1 - Avkastning på totala tillgångar 

𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Efter att det enskilda årets avkastning på totala tillgångar har beräknats, kan en jämförelse dras 

mellan företagets prestation före och efter förvärvet. Detta benämns i studien som förvärvets 

prestation. Beräkningen för företagets prestation är: 
Formel 2 - Utveckling i avkastning på totala tillgångar 

𝑅𝑂𝐴𝑖 =
1
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Notera att denna beräkning endast är det enskilda företagets prestation. För att kunna konstatera 

något om förvärvet ska den sättas i kontext. Beräkning av marknadens prestation sker på ett likartat 

sett, nämligen; 

 
 
 
Formel 3 - Marknadens utveckling av avkastning på totala tillgångar 
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1
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Förvärvets prestation gentemot marknaden beräknas därmed genom att subtrahera förvärvets 

avkastning på totala tillgångar med marknadens avkastning på totala tillgångar.  
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Formel 4 - Förändring mellan det förvärvande företagets och marknadens avkastning på totala tillgångar 

∆𝑅𝑂𝐴𝑖 = 𝑅𝑂𝐴𝑖 − 𝑅𝑂𝐴𝑚 
 

3.2.4.2 ROE - Avkastning på eget kapital 

Det andra måttet som används för studien är avkastning på eget kapital. Vid beräkning av det 

enskilda årets avkastning används följande formel: 
Formel 5 - Avkastning på Eget Kapital: 

𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

För att beräkna avkastningen på eget kapital i förhållande till marknaden kan de ovan formlerna 

nämnda appliceras med utbyte av ROA mot ROE.  

Som tidigare nämnt har denna studie, för att undvika de olika skattelagstiftningarna, beräknat 

avkastningen på totala tillgångar och eget kapital med vinstmåttet högre upp i resultaträkningen. 

Som framgick i teorikapitlet kan uppköp vara skattemotiverade. Med att endast undersöka den 

operativa förändringen mellan år kan problemet undvikas. Andra möjliga beräkningssätt är att 

dividera åretsvinst med totala tillgångar respektive eget kapital.  

 3.3 Fallstudie med Komparativ Design 
Efter att de mest respektive minst lyckade aktörerna har korats fram görs en komparativ design. 

Upplägget är snarlik en fallstudie men metodformen appliceras på flera aktörer. En premiss för 

studien är att ett identiskt tillvägagångssätt används för att jämföra två, eller fler, olika eller 

kontrasterande fall (Lewis et al., 2007). Vid kvalitativ forskning, vilket denna studies andra del är, 

är benämningen för den komparativa designen “multipel fallstudie”. Lewis et al. (2007) pekar på 

att fördelar i generaliserbarhet och jämförbarhet kan dras vid användande av flera fall.  

Denna studie undersöker fyra företag, två som har lyckats samt två som misslyckats åren efter 

förvärven. Anledningen bakom den valda metodformen är att försöka fånga skillnader mellan den 

strategiska logiken mellan företagens investeringsstrategi och företagets affärsmodell samt strategi 

i helhet. Den komparativa designen sker genom en kombination av en Causal Loop Model, CLM, 

samt en form av textanalys, där företagens karaktäristika tolkas via dess årsredovisningar för att 

sedan bygga upp en affärsmodell i en CLM. Vidare beskrivning av tillvägagångssättet för CLM 

och textanalysen framgår i kapitlet nedan. Med användande av CLM och analyserande av 

affärsmodellen blir fallstudien mer övergripande, vilken bör falla inom ramen för vad Lewis et al. 

(2007) kallar för holistisk fallstudie.  

3.4 Causal Loop Model 
Agyapong-Kodua och Weston (2011) menar på att Casual Loop Model, CLM, är främst användbar 

i skildrandet mellan relationer, dess orsaker och möjliga effekter; i skapande av modeller för 

alternativa taktiker för företaget; för att fånga mentala bilder av gruppers dynamik både innan och 

under projektets gång; för att demonstrera och skildra förändringen från statistiska till dynamiska 

modeller. Denna studie rymmer inom ramen för denna beskrivning. Ett förvärv förväntas att 

förändra dynamiken inom både moderbolaget och det uppköpta dotterbolaget, i synnerhet om den 

relativa storleken mellan de två aktörerna är liten. Loop-härledningen lägger sin fokus på 

undersökandet i vilken riktning de undersökta variablerna skiftar, exempelvis ökar, minskar eller 
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förblir desamma, istället för att undersöka i exakta värden. Modellbyggandet via CLM är således 

av en kvalitativ karaktär och ämnar att mäta förhållandet mellan variablerna, eller variablernas 

kausalitet. Modellen förklarar ett stort antal samband som uppstår i verksamheten efter en 

förändring har skett (Puccia och Levins, 1985), i detta fall hur förvärvet förändrar verksamheten. 

Eftersom studien ämnar att undersöka om det föreligger en strategisk kongruens mellan de två 

huvudaktörerna i ett förvärv ligger fokus på förhållandet mellan affärsplanen och utförandet av 

denna.  

3.4.1 Definitioner  

Nedan visas ett exempel på en loop-modell. Pilarna i modellen innebär att den ena variabeln har 

en positiv, alternativt en förstärkande effekt på en annan variabel. Exempelvis förstärker variabeln 

X2 de karaktärsdrag som återfinns i variabeln X1. De små cirklarna med subtraheringstecken inuti 

bär den motsatta effekten, de minimerar den andres karaktäristika. I bilden nedan minimerar 

exempelvis X1 variabeln X2. De två symbolerna som sammankopplar variablerna (de stora 

cirklarna) kallas länkar (links). I X2 och X5 visualiseras en länk som kopplas tillbaka till sin 

ursprungsvariabel, det vill säga till X2 respektive X5. Dessa benämns som self-damping, 

självdämpande. I fall där det är en pil är variabeln self-enhancing, självförstärkande (Puccia 

&Levins, 1985). 
Figur 2 - Exempel på Causal Loop Model 

 
Källa: Puccia & Levins, 1985 

 

Benämningen för länkarna, exempelvis den mellan X1 och X2, läses som a21 där den förstnämnda 

siffran innebär vart länken sammankopplar och den andra benämner ursprunget. a21 förklarar 

således vilken inverkan som X1 har på X2. När variablerna länkas samman och en härledning kan 

dras utan att passera samma variabel två gånger har en loop skapats. För exemplet ovan återfinns 

två loopar med en variabel, en loop med tre variabler, en loop med fyra variabler samt en med fem 

variabler. Loopen kräver att härledningen inleder och avslutas med samma variabel. 

Puccia och Levins (1985) förklarar att det föreligger två varianter på looper. En disjunkt loop 

består av en exklusiv sammanlänkning med en annan variabel, vilket innebär att det inte finns 

några andra variabler som påverkar de två i fråga. I exemplet ovan finns det endast två disjunkta 

loopar, a22 samt a33. De konjunkta looparna har flera variabler som påverkar varandra, i exemplet 
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ovan finns ett flertal. För de disjunkta looparna förekommer även det som Puccia och Levins 

(1985) kallar för återkoppling, eller feedback. Med återkoppling menas att en handling som någon 

eller något utför, utlöser svar vilka påverkar ursprungskällan. Återkopplingen kan antingen vara 

positiv eller negativ. Den positiva återkopplingen uppstår när en ökning i en variabel genererar en 

ökning i de variabler som den är sammankopplad med. Det kan även vara att initiativtagaren 

påverkar den andra variabeln negativt vilket sedan leder till en negativ återkoppling tillbaka till 

ursprunget. Negativ återkoppling är däremot när en ökning (minskning) hos initiativtagaren leder 

till en minskning (ökning) i den variabel vilken initiativtagaren är sammankopplad till. I exemplet 

ovan finner vi att a22 har en negativ återkoppling medan a33 har en positiv återkoppling. Viktigt att 

poängtera är att de negativa och positiva återkopplingarna inte är negativa utifrån personligt 

omdöme huruvida en handling är att klassificera som ond eller god, utan den positiva eller negativa 

återkopplingen är snarare värdeneutral och skapar en balans i det undersökta systemet. Den 

positiva loopen kan även benämnas som förstärkande och den negativa som balanserande 

(Agyapong-Kodua & Weston, 2011).  

3.4.2 Analys av förändring 

Loop-modellens huvudsakliga mål är att försöka förutspå vilka effekter som beslut kan skapa. En 

förändring kan antingen vara tillfällig, alternativt kan den vara av strukturell karaktär, det vill säga 

att förändringen är bestående. Ett företagsköp och dess inverkan på företaget bör innebära en 

strukturell förändring. Däremot beror detta på huruvida syftet är att långsiktigt behålla det 

uppköpta företaget i koncernen. Denna strukturella förändring ger upphov till att variabler kan 

tillkomma eller raderas. De kan vara tidigare beräknade, så som de synergieffekter som företaget 

försöker att skapa med affären, men de kan även vara sådana som har uteblivit i kalkylerna som 

ligger till underlag för förvärvet, fallgropar som exempelvis ej tillräcklig information om 

marknadens karaktäristika. Därutöver bör även graden av integration, det vill säga till vilken grad 

som det förvärvade företaget ämnas att ingå i det köpande företaget, ha en inverkan på 

förändringen i företaget.  

För att konkretisera exemplet kan det handla om att ett företag inleder ett 

kostnadsbesparingsprogram, X1. Programmet borde bland annat tvinga ner personal och skära ned 

på lagerkostnader. Det finns en mängd olika aspekter som behöver tas hänsyn till för att se 

konsekvenserna av detta kostnadsbesparingsprogram. Bland annat kan en nedskuren 

personalstyrka försämra konsumentupplevelsen, ett minskat lager kan öka väntetiderna för 

leveranser, och detta påverkar också konsumentupplevelsen ytterligare. Konsumentupplevelsen i 

sin tur kan på lång sikt förändra uppfattningen om ett företags rykte och dess varumärke. En sådan 

eventuellt försämrad upplevelse kan leda till ett prisförfall, det vill säga minskade marginaler på 

lång sikt. En lägre marginal kan visa sig leda till minskade utvecklingsmöjligheter på grund av 

minskade medel för bland annat forskning. Vilket i sin tur kan leda till färre innovationer och 

därmed framtida intäkter. Nu beror hela den beskrivna processen på utgångsläget för företaget och 

det förutsätter att de nämnda aspekterna har en negativ inverkan på beskrivet sätt men sambanden 

har ett kausalt ursprung.  

3.4.3 Tillvägagångssätt för CLM 
För att kunna bygga upp en bild av kandidaternas affärsmodell behöver undersökningen utformas 

med hjälp av analysering och behandling av angiven information som företagen i fråga har utgett 

i sina årsredovisningar. Den årsredovisning som är presenterad samma år kandidaten genomför 

förvärvet är den årsredovisning som är av störst intresse. Information inom ramen för sökningen 
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efter är främst sådan som kan ge en bild över vilka företagens kunder är, hur företagets värdekedja 

ser ut, vilka leverantörer som företaget har, hur företaget skapar produkten och hur denna säljs till 

kunden. Vidare analyseras företagsspecifika egenskaper utifrån lönsamhetsperspektiv och 

kostnadsfaktorer. 

Företaget kan även i sin årsredovisning ge information om sina strategier och vilka mål de har. 

Denna information är också av intresse eftersom den kan ge läsaren en bild av hur företaget ämnar 

att nå sina uppsatta mål, däribland vilka investeringar som har gjorts och hur de ska passa i 

företagets portfölj. Viktigt att notera är att det kan finnas en partiskhet vilket i sin tur kan påverka 

denna studies resultat. För att i största möjliga mån undvika detta implementeras verktyget 

Retriever Research i studien, vilket är ett pressarkiv innehållande artiklar från drygt 400 källor 

med fokus på svensk, norsk, dansk, engelsk och tysk press. Däribland ingår artiklar från lokal 

såsom nationell press, pressmeddelanden, fackpress och andra tidskrifter. Eftersom denna studie 

behandlar nordiska företag är det nödvändigt att undersöka de artiklar som är skriven i de 

respektive företagens modersmål. Exempelvis undersöker studien bland annat ett norskt bolag som 

köper upp ett svenskt företag. För att skapa sig en bild av förvärvet och de två företagen undersöks 

norsk press om det förvärvande företaget och eventuell information angående den uppköpta 

enheten. Dessutom undersöks svensk press för att skapa en kännedom om det uppköpta företaget. 

För att finna artiklar som behandlar det undersökta förvärvet studeras tidskrifter med utgåvor vars 

datum kringligger förvärvet ifråga. Det kan vara artiklar som är publicerade samma månad som 

förvärvet. Vid behov kan artiklar som är publicerade senare även att studeras.  

Efter att informationen om de två inblandade företagen är samlad skapas en CLM enligt kapitel 

3.4. Modellen utgår från det köpande företaget där det uppköpta bidrar med variabler som innebär 

en permanent förändring i företaget. Viktigt att notera är att, till skillnad från ovan nämnt exempel, 

kan det uppköpta företaget förändra flera komponenter i det förvärvande företaget och rimligtvis 

förstärka eller minska en variabels styrka i modellen.  

3.5 Bortfallsanalys och studerade företag  
Studiens valda avgränsning, publika IT-tjänsteföretag med säte i Skandinavien (listade på 

respektive lands huvudbörs, Oslobörs, Nasdaq OMX Copenhagen/Stockholm) ger 62 möjliga 

företag att undersöka. En premiss för att kunna genomföra studien är att ett förvärv genomförs och 

eftersom undersökningen ämnar belysa internationaliseringen, och förändringen i 

strategibildninen är en vidare premiss att det förvärvet är landsgränsöverskridande. Vidare 

avgränsningar är att det köpande företaget inte skulle ha någon tidigare ägarandel i företaget vilket 

det ska köpa upp. Detta gjordes för att undvika att den uppköpta aktören ingår i företagets 

värdeskapande kedja sedan tidigare. 

De 62 företagen genomförde 66 förvärv under den valda perioden, men det var endast 37 av dem 

som var av internationell karaktär. Återstoden blev således 37 förvärv att undersöka. Zephyr 

uppvisar brister vid noteringen av inhemska förvärv bland urvalet av internationella förvärv 

utförda av nordiska aktörer. Databasen tillräknar vissa företag från Israel som nordiska bolag. 

Databasen tillräknar även fall där det uppköpta företaget hade säte utanför den Europeiska Unionen 

och Skandinavien. 

Efter att bortfall i Zephyr, vilken vidare framgår i metodkritiken, och studiens kriterier har tagits 

hänsyn till, återstår 24 förvärv utförda av 13 företag. Med detta återspeglas det antagandet att 

företag tenderar att utföra uppköp i anslutning med andra, eller så kallad “shopping spree”. 

Tabellen nedan ger en överblick över vilka företag som har undersökts djupare. 
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Tabell 1 - Sammanställning av undersökta företag 

Företag Uppköpt(a) företag 

Addnode AB Cadi OY 

Anoto Group AB Destiny Wireless LTD 

Atea ASA Portal Datortillbehör AB, Demidoo OY 

Bridstep Technology ASA Secgo Software OY 

Columbus IT Partner LT Sonex Sistemos UAB 

Cybercom AB Plenware OY 

Data Respons ASA Embedit A/S, Memstore AB, Sylog Sverige AB, Syrén Software 

AB, Ipacs GMBH. Lundinova AB 

Enea AB Netbricks SAS, IP Devel SRL 

Evry ASA Datarutin AB, Guide Konsult AB, Centralen för Elektroniska 

Korttransaktioner AB 

HIQ International AB Friends Technology OY 

Industrial & Financial Systems AB 360 Scheduling LTD 

ProAct IT AB DataBasement BV, B2net LTD 

Q-free ASA Dacolovian BV, Building Capital LTD 

(Källa: Egen sammanställning av data från Orbis och Zephyr) 
 
 
 
 

3.6 Reliabilitet, Replikerbarhet och Validitet 
Gällande bedömning av kvantitativ företagsekonomisk forskning finns det huvudsakligen tre 

begrepp som ska tas hänsyn till; reliabilitet, replikerbarhet och validitet. För kvalitativ forskning 

tillkommer ytterligare ett begrepp som ska tas hänsyn till, nämligen trovärdighet, vilken mäts 

utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. 

3.6.1 Reliabilitet 
Den förstnämnda, reliabilitet, mäter tillförlitligheten i studien. Kan forskaren, med sin valda 

metod, undersöka vad denne ämnar att undersöka, påverkas delar av slumpmässiga eller tillfälliga 

brister? Begreppet har stor vikt vid kvantitativ forskning, där beräkningar och faktorer bör väljas 

ut noggrant. För den första delen av undersökningen är frågan om undersökningens tillförlitlighet 

av stor vikt. Undersökningen omfattar en beräkning av avkastningen till aktieägarna via räntabilitet 

på eget kapital, samt hur effektivt företaget använder sina tillgångar via avkastning på totalt kapital. 
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I finansieringsteorin tenderar den enkla beräkningen Vinst/eget kapital respektive Vinst/totala 

tillgångar vara den vedertagna standarden. Vid internationella förvärv däremot går denna 

beräkning inte att anta, och undersökningen drar istället fördelar genom att den baseras på den 

operationella förändringen i företaget. Den beräkning som studien baseras på återges ovan, dels 

grundligt i kapitlet 3.2 och mer ingående under 3.3.4.1 samt 3.3.4.2. Förändringen ger fördelar, 

sett utifrån begreppet reliabilitet, i form av att företagets operationella prestation som uppstår efter 

förvärvet undersöks närmre.  

Det bör poängteras att studien kan bära svagheter i tillförlitlighet med den valda metoden. Thanos 

och Papadikis (2012) poängterar att förvärv oftast sker i anslutning till varandra och således kan 

det vara svårt att urskilja prestationen i den enskilda. Med redovisningsmått kan forskaren endast 

erhålla information, som därefter ska undersökas, vid en årlig basis och således omöjliggör 

undersökning av ett enskilt fall. Denna undersökning har kringgått detta problem främst genom att 

beakta flera företagsförvärv som en enskild vald strategi för att därefter undersöka denna. Med att 

inte undersöka det enskilda förvärvet, utan att istället mäta företagets prestation efterföljande år 

bär istället andra problem med reliabiliteten, där företaget kan prestera illa även om förvärvet är 

kongruent med strategin i helhet. Problem kan ligga djupare i företaget, exempelvis kan 

marknadsföringskampanjer i samband med produktens karaktäristika vara välutförda vilket i sin 

tur återspeglar företagets välmående. 

3.6.2 Replikerbarhet 

Det andra grundläggande kriteriet är replikation. Begreppet är enligt Bryman och Bell (2005), 

inom företagsekonomiska forskningen, huruvida forskningen kan återupprepas givet de premisser 

som studien anger. Vad gäller den första delen kan nya forskare endast uppnå nya resultat om de 

utgår från andra källor. Denna undersökning har baserats på information från databasen Orbis, vari 

de lokala valutorna har omvandlats till euro. I denna transformering kan det uppstå diskrepanser 

mellan Orbis och de ursprungliga årsredovisningarna. Detta kan förhindra en exakt replikering av 

studien, givet den nya forskaren hämtar information från ny källa. Den andra delen av studien har 

en mindre möjlighet för replikation. Som tidigare nämnt under 3.1 är denna del interpretativistisk 

i sin karaktär, vilket grovt innebär att forskaren tolkar den sociala kontexten. Denna del är mer 

analytisk och tolkande vilket föranleder vissa svårigheter för upprepning av studien. Av vad som 

framgår tidigare, har studien, i synnerhet den andra delen av undersökningen, en interpretativistisk 

epistemologi. Enligt Lewis et al. (2007) innebär det studerandet av den sociala kontexten. Med 

angreppsättet föranleder även ett behov av att tolka individers och organisationers handlingssätt. 

Tolkningen är då utförd av forskarna i fråga, och är rimligtvis ett resultat av dess tidigare kunskaper 

och erfarenheter. Vid återupprepning behöver forskare inte nödvändigtvis komma fram till 

liknande resultat. Bryman och Bell (2005) poängterar att detta förekommer ofta bland studier som 

är av interpretativistisk i sin karaktär. 

3.6.3 Validitet 
Det sistnämna begreppet är enligt Bryman och Bell (2005) om slutsatserna från undersökningen 

hänger ihop eller inte. Det är fyra huvudsakliga subgrupper under begreppet, nämligen; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. De som är mest testbara 

för denna undersökning är intern och extern validitet. Enligt Bryman och Bell (2005) handlar intern 

validiteten om ”huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två variabler eller 

ej” (ibid). Denna studie har passformen som huvudsaklig variabel som ska påverka huruvida 

förvärvet blir lyckat eller inte. Svagheten i internvaliditeten kan då uttryckas i huruvida det ligger 
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fler faktorer som ligger bakom ett lyckat förvärv eller inte. I det inledande kapitlet och vissa delar 

av teorikapitlet pekar på att bland annat finansiella faktorer såsom det pris som företaget får betala 

för de objekt de ämnar att köpa har en stor inverkan på vilken avkastning som uppköpet kan få. En 

annan, ofta nämnd faktor som antas påverka förvärvet är integreringen av objektet in i 

moderbolaget. Som nämns under 2.2.1.1 borde däremot integreringen vara lägre vid internationella 

förvärv än vad de är hos inhemska förvärv. Att ha integrationen som variabel bör således öka 

förklaringsgraden av lyckade förvärv. Likt vad som spekuleras i inledningen kan slumpen, 

alternativt externa faktorer ha inverkan på huruvida förvärvet blir lyckat eller inte. 

Extern validitet behandlar frågan om resultatet kan generaliseras utöver forskningen i sig (ibid). 

Resultaten i studien bör kunna appliceras på lika snabbrörliga branscher, såsom 

teknologitillverkande företagsbranscher. Det finns däremot en viss skillnad mellan dessa, då andra 

branscher kan vara i större behov av integration för att kunna realisera någon form av synergi. 

För att försöka höja validiteten i studien, undersöks möjligheten att tillämpa en bortfallsanalys för 

aktörerna som inkluderades i jämförelseindexet. Detta bör bidra till en exkludering av 

extremvärden. Bortfallsanalysen görs vanligen med tre standardavvikelser, emellertid uppvisar 

ingen av aktörerna i jämförelseindexet en genomsnittlig avkastning som ligger utanför tre 

standardavvikelser. 

3.6.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett bedömningskriterium som främst förekommer vid kvalitativa studier. Dess 

motsvarighet i den kvantitativa forskningen är intern validitet. Begreppets innebörd är enligt 

Bryman och Bell (2005) huruvida forskningen har utförts i enlighet med befintliga regler och att 

respondenterna eller undersökta fallen blir underrättade om studiens resultat. Det är en form av 

säkerställning för att forskaren inte ska ha tolkat respondenten fel. Eftersom denna studie snarare 

baseras på tolkning av publicerad data, oftast utgiven av de studerade företagen i fråga är begreppet 

inte helt aktuellt för studien.  

3.6.5 Överförbarhet  

Begreppet behandlar huruvida de undersökta fallen kan appliceras på populationen vilken urvalet 

baseras på. Denna studie behandlar de mest extrema fallen av förvärvande företagen i IT-

tjänstebranschen och är vad Bryman och Bell (2005) kallar för kontextuellt unika. Med val av fyra 

fall bör däremot möjligheten för att överföra, och applicera denna studie till andra aktörer inom 

branschen, öka något. Resultat bör ge indikationer på hur andra företag inom branschen kan agera. 

Studien bör även kunna överföras till branscher med likartade karaktärsdrag, snabbrörliga där 

behov av att växa är stort. Möjligen på andra IT-tunga branscher. 

3.6.6 Pålitlighet  

Pålitlighet kan närmast liknas med reliabiliteten i kvantitativ forskning, vilken uppnås genom ett 

granskande betraktelsesätt med utförlig dokumentation av tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 

2005). Som resultat av den interpretativistiska epistemologin uppstår en konflikt där forskaren 

omöjligen kan dokumentera all dennes tolkning. Med det valda angreppsättet där resultatet och 

analysen helt grundas i tolkning kan brister i pålitlighet finnas. Som framgår i metodkapitlet har 

dokumentation skett via tillvägagångssättet och verktyg för framtida forskare att genomföra 

liknande forskning har getts. 
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3.6.7 Möjlighet att styrka och konfirmera   
Kriteriet härstammar ur svårigheterna för forskaren att kunna förbli värderingsfri under den 

tolkande processen. Som beskrivs under 3.1 antar studien en interpretativistisk kunskapsteori, 

vilken medför att subjektivitet naturligen tar plats under textanalysen. Den teoretiska inriktningen 

och värderingar kan forma resultat och därigenom dragna slutsatser. Med detta i åtanke är det svårt 

att konfirmera och styrka slutsatserna i studien. Genom att placera den framtagna datan i CLM 

görs försök av att minimera värderingar där variablerna, datan, samklang med varandra undersöks. 

Detta ger ett ytterligare undersökningssteg där konstateranden inte bara kan presenteras utan att 

kunna underbygga dess tillhörighet i den övergripande affärsmodellen. 

3.7 Källkritik 
Vad gäller studiens utformande och de begräsningar som kan bemötas under undersökningens 

gång finns bland annat brister i båda av de huvudsakliga databaserna som studien baseras på. Orbis, 

en databas för företagsinformation, uppger något missvisande information vad gäller 

kategoriseringen av branschkoder. De branschkoder som ej tillhör urvalet exkluderades manuellt.  

Zephyr, en avgrening till Orbis och en databas som fokuserar främst på datalagring av förvärvs 

och fusionsinformation, uppvisade svagheter vid notering av nationella och internationella förvärv. 

Studien som endast ämnades att baseras på internationella, landsgränsöverskridande förvärv med 

andra ord, föranledde en manuell sortering data. Undersökningen fick oundvikligen anta en 

manuell sortering av vad som inte rymde inom ramarna för urvalet. 

Vid den andra delen av undersökningen var årsredovisningarnas betydelse stor. Ändamålet med 

att undersöka dessa var att undersöka och tolka vilken den grundläggande affärsmodellen är, som 

enlast beskrivs som hur företaget genererar mervärde, med information som berör allt från vilka 

produkter/tjänster de har/erbjuder, vilka samarbeten de har, vilken kompetens dess personal 

besitter, med mera. Med undersökning av årsredovisningar och annan företagsrelaterad 

information, och tolkning av denna, får företaget i fråga ut mycket utrymme att påverka studiens 

slutliga resultat. Produkter och tjänster och dess framtida användingsområden kan förskönas när 

formuleringar försöker locka till sig, eller bibehålla investerare. Tolkningen av denna information 

kan således vinklas åt företagets önskan, och validiteten i undersökningen kan försvagas. 

Tolkningen av informationen kan även påverka replikerbarhet. 
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4. Resultat 
Inledningsvis presenteras undersökningens första del vilken ämnade att kora fram fall att 

undersöka djupare. Fallen vilka ska undersökas djupare är Anoto Group AB, ProAct IT, Evry ASA 

och Data Respons ASA. De två förstnämnda korades fram som förvärvens förlorare och de två 

sistnämnda som förvärvens vinnare. 
 

4.1 Steg 1 - Nyckeltalsberäkning 
För att kora fram lämpliga, representativa, kandidater använder sig studien av en 

nyckeltalsberäkning. Utan hänsyn till marknaden visar resultatet att avkastningen på tillgångar och 

eget kapital försämras kraftigt efter genomfört förvärv. Det var endast tre företag som uppvisar en 

lönsamhet efter förvärvet i förhållande till innan dess genomförande, dessa var: Addnode Group 

AB, Industrial & Financial Systems AB och Atea ASA. Sex företag kunde uppvisa en lönsamhet 

för de åren, däremot inte i förhållande till innan förvärvet genomfördes. Slutligen var det fyra 

företag som var olönsamma under de efterföljande åren på förvärven, oavsett om jämförelse med 

de föregående åren gjordes. Med hänsyn till marknadsutvecklingen skildras däremot ett annat 

resultat där tre företag som tidigare inte var lönsamma efter förvärvet, höjde sin lönsamhet. Dessa 

tre är Evry ASA, Data Respons ASA och Columbus A/S (se Appendix, tabell 1). De två tidigare 

nämnda uppvisade högst lönsamhet i förhållande till marknaden och är således de objekt som har 

relevans för vidare undersökning. Evry ASA (tidigare EDB Business Partner ASA) och Data 

Respons är de två företag som är objekt för undersökningen av de två mest framgångsrika företag. 

Evry genomförde två förvärv under 2006, det ena var uppköpet av Guide Konsult och det andra 

var Datarutin. Evry hade en förändring i avkastning på totala tillgångar på 10,51% och en 

avkastning på eget kapital på 23,73%. Data Respons, det andra objektet som undersöks vidare, 

hade en förändring i avkastning på totala tillgångar på 5,82 % och en avkastning på eget kapital 

på 18,12 %. Värt att notera är också att Evry under tiden har utvecklat en marknadsledande 

position, vilket trots att det inte är del av den kvantitativa beräkningen, stödjer antagandet av en 

framgångsrik utveckling. En tidigare anticiperad företeelse är att marknaden presterade väsentligt 

sämre i jämförelse med den senare delen av perioden. Anledningar till detta kan vara att post-

merger perioden är här 2007- 2009, där företagens resultat efter finansiella poster var lägre än 

andra undersökta perioder. 

Med hänsyn taget till marknaden och prestationen innan förvärvet var resterande tio olönsamma. 

Den som preseterade absolut sämst efter förvärvet var Anoto Group med en genomsnittlig 

avkastning på totala tillgångar på -59,35% och avkastning på eget kapital på -129,21 %. Därefter 

lämnas utrymme för tolkning eftersom HIQ international hade en avkastning på totala tillgångar 

som var lägre än ProAct IT, medan den senare nämnda hade väsentligt sämre avkastning på eget 

kapital. Det företag som ämnas att undersökas på djupet av de två är ProAct IT Group. 

Anledningen bakom detta är att det uppvisar substantiellt sämre avkastning på eget kapital medan 

avkastningen på totala tillgångar är snarlik. Således är Anoto Group och ProAct IT Group objekten 

för undersökningen av de minst framgångsrika företag. 
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4.2 Steg 2 - Komparativ Studie 

4.2.1 EVRY 

Evry ASA är ett norskt publikt aktiebolag, och är resultatet av en sammanslagning mellan EDB 

Business Partner och ErgoGroup. Det var fortfarande under tiden före Evry (2011) som EDB 

Business Partner förvärvade Guide Konsult och Data Rutin (2006). Det är värt att nämna att EDB 

Business Partner (nedan EDB) spelar en viktig roll i sitt hemland Norge och betitlas som 

marknadsledare där. Detta leder vidare in på företagets målsättning som poängterar en strävan efter 

att vara ett “Nordic IT-Powerhouse” vilket i konkreta termer innebär en expansion i de andra 

nordiska länderna, framförallt Sverige (Årsredovisning EDB, 2006). Vidare skapades ett nytt 

affärsområde - “Application Services” och detta innebär en ny marknad för företaget.  

Under 2005 genomfördes upp till 1000 nyanställningar i företaget, vilket framförallt skedde i 

Sverige och förknippas med förvärven där. Det var inte bara Guide Konsult som förvärvades utan 

även andra företag men dessa hade inte internationell karaktär eller låg utanför EU (ukrainskt 

företag). Företaget ökade sin omsättningsandel för Sverige från 15% år 2005 till 25% år 2006 

(Computer Business Review, 2007). EDB genomförde inte bara förvärv utan även 

kostnadsbesparingsprogram där effektiviseringar och omstruktureringar lyckades pressa ned 

kostnader med 300 miljoner kronor inom loppet av 3 år. Verktygen i en del av kostnadsbesparingen 

var såväl Offshoring (med företag i Indien som underleverantör) som Nearshoring (Ukraina) 

(Årsredovisning EDB, 2006). Det pågår också ständiga effektiviseringar i verksamheten som 

exemplet med företaget Datarutin och dess flytt från Arjeplog till Stockholm (mer detaljerat 

senare) visar (Dagen efter på EDB i Arjeplog Norra Västerbotten, 2007). 

Företaget har under sin livstid inkorporerat upp till 50 IT-relaterade verksamheter genom uppköp 

och har därigenom ökat sitt inflytande på marknaderna substantiellt (Årsredovisning EDB, 2006). 

EDB Business Partners mål (2006) är att ha hälften av sin personalstyrka baserad utanför landets 

gränser, och därigenom bygga upp en billigare input för att skapa sig själva en konkurrensfördel 

för vidare tillväxt (Årsredovisning Evry, 2006). Företaget utger sig för att implementera en 

industriell logik vid dess förvärv, däribland utöka innehav i aktörer som kan stärka dess 

helhetslösningar. Dess storsatsningar uppgår till 1,2 miljarder 2005. 

Företaget har en bred kundkrets med framförallt banker (54 banker år 2006), storföretag så som 

aktörer inom detaljhandel, industri samt telekom, och den nytillkomna offentliga sektorn. Med 

stora aktörer som kunder, vilka de erbjuder helhetslösningar till vill EDB kunna skapa sig själva 

skalfördelar (Ibid). För mindre aktörer erbjuder EDB Business Parter betydligt mer 

standardiserade lösningar. Därigenom skapas det intäktsströmmar från flera delar av näringslivet.  

Många myndigheter pressade vidare på datoriseringen av verksamheten under mitten på 2000-

talet, exempelvis Västerås Stad som ville bli en framstående e-kommun (Waymaker, 2006). Det 

var då faktiskt det redan uppköpta företaget Guide Konsult som säkrade ett kontrakt med även 

denna kommun. Många av kunderna i branschen kräver en helhetsintegrerad lösning för sin IT-

miljö vilket också är EDB:s affärsidé. Storleken på kontrakten som EDB drar i land brukar därför 

vara påtaglig och välbevakade av pressen. 

4.2.1.1 Guide Konsult 

Guide Konsult är ett svenskt aktiebolag som tillhandahåller IT-rådgivning och IT-

applikationstjänster (Application Services) med verksamhet framförallt på den svenska 

marknaden. Företaget ingick i riskkapitalbolaget Nordic Capital fram till EDB Business Partner 

köpte upp företaget för 658 miljoner kronor (Aktiespararna, 2006). Företaget hade en omsättning 
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på 523 miljoner kronor året före förvärvet. Guide Konsult uppger sig själva vara fokuserade på en 

nisch med specialisering på projektledning, systemutveckling/-integration och 

applikationshantering (Guide Konsult Bokslutskommuniké, 2006). Inom nischen siktar företaget 

på en ledande roll vilket delvis har uppnåtts (IDG, 2005). Företaget marknadsför sig med att ha 

hög kompetens och tidigare erfarenhet bland sina 480 anställda (2005) vilket anges ha stor 

påverkan på exempelvis e-kommunernas (Waymaker, 2006) urvalsprocess för 

kontraktsskrivningarna. Företagets främsta kunder är dessutom Astra Zeneca, SJ, Försvarets 

Materialverk, SCA, SKF, Volvo, Göteborgs Stad, Regeringskansliet, Läkemedelsverket, 

Läkemedelsförmånsnämnden, IKEA, Stockholm Stad och andra landsting (Guide Konsult 

Pressmeddelande, 2005). 

EDB uppgav att företagsförvärvet ska komplettera verksamheten och därigenom kunna möjliggöra 

en bredare plattform inom nordiska IT-tjänstemarknaden. Företaget agerade självständigt fram till 

slutet på 2011 (28 dec) då det blev inkorporerat i det numera, av EDB Business Partner och Ergo 

Group, formade bolaget Evry ASA. En annan avgörande faktor för EDB att köpa det svenska IT-

konsultföretaget uppges ha varit dess stabila ekonomiska läge med lovande nyckeltal. 

Det är värt att nämna att Guide Konsult genom sin ägare EDB år 2007 köpte det svenska företaget 

CEKAB som tillhandahåller IT-tjänster inom kortbetalningssegmentet (ComputerSweden, 2007a). 

Cekab förvärvades av EDB då Guide Konsult representerar företaget juridiskt i Sverige. Cekab 

kom att placerades under Guide Konsults tak. 

4.2.1.2 Data Rutin AB 

Data Rutin AB (även kallat Data Rutin Dokumentor AB) är ytterligare ett svenskt privat aktiebolag 

som EDB har lagt till i sin inköpslista. Företaget bedriver fokuserad verksamhet inom så kallad 

indata och dokumenthantering och verksamheten har funnits sedan 1963, genom vilket företaget 

framstår som en aktör med gedigen erfarenhet. E-fakturering är en av huvudkomponenterna i 

företagens verksamhet, vilket också anses vara orsaken till det genomförda förvärvet 

(Årsredovisning EDB Ergogroup, 2006). Företaget anses således vara av en komplementär 

karaktär för Evry där delvis marknadspenetration (betalningstjänster) och diversifiering 

(dokumenthantering) utfördes. 

Beloppet för förvärvet uppgick till 123 miljoner kronor med option för ytterligare 57 miljoner 

kronor om vissa prestationskrav uppfylldes (framför allt omsättningsmål)(Borås Tidning, 2006).  

Företaget är av mindre storlek jämfört med Guide Konsult såväl när det gäller omsättning som 

ligger på en beräknad summa på 220 miljoner kronor för år 2005 som när det gäller antal anställda, 

motsvarande 220 medarbetare. Företaget har sitt säte i Stockholm och vid förvärvstillfället fanns 

det verksamhet i Arjeplog och Herrljunga. Den förstnämnda kom att flyttas över till Stockholm 

som ett resultat på effektiviseringar kring posttransporter och tjänsteresor hos nyckelpersonal 

(Sveriges Radio Norrbotten, 2007). Majoriteten av de anställda, 43 medarbetare (av 48 i Arjeplog) 

följde inte med till Stockholm under det efterföljande året vilket kan antas leda till en 

kunskapsförlust hos nyckelpersonalen. Flytten annonserades ett år efter förvärvet och slutfördes 

inom loppet av 2007. Kunderna i företaget är framförallt offentliga sektorn med exempelvis 

dokumentinläsning av Arbetsförmedlingens A-kasseformulär. 
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4.2.2 Data Respons ASA 
Data Respons är den sista kandidaten att undersökas och faller inom kategorin av framgångsrika 

företagsförvärv. Data Respons är ett norskt bolag med säte i Høvik, dotterbolag i Norge, Sverige, 

Danmark, Finland och Tyskland. Företagets verksamhet innefattar en betydande mängd olika 

segment som är nära förknippade med begreppet “embedded solutions”. Detta kan förklaras som 

hjärnan i ett IT-system skapat för ett företags verksamhet. Oftast innebär det mjukvaran från Data 

Respons installerad på hårdvara från tredje parts leverantörer. Exempel på systemen kan vara allt 

från nätverkslösningar, radarsystem i jetplan, paneler på borr-plattformar och mycket mer. Under 

förvärvsåret hade företaget en omsättning på 393 miljoner kronor vilket är en ökning med 47 % 

jämfört året innan. Tillväxten är ekvivalent till ökningen i antal anställda 226 medarbetare (mot 

141 år 2005). Dessa siffror är ett bevis på förvärvens storlek gentemot den tidigare verksamheten. 

Omsättningen baseras på tre segment som Data Respons delar sin verksamhet in i, tailored 

solutions (skräddarsydda lösningar kring hård- och mjukvara inom IT-system), services 

(rådgivning och konsultverksamhet) och products (såväl hård- som mjukvaran i sig). Företaget har 

uppgett att om valet faller mellan störst och bäst, är målet snarare bäst. Men företaget vill bli 

ledande inom sitt område (att vara bäst inom integrerade lösningar). Företagets tillväxt är baserat 

på den ökade efterfrågan av alltmer komplexa IT-lösningar som kunderna (företagen) tidigare har 

underhållit internt, men som idag har utvecklats till allt mer komplexa system med krav på hög 

expertis. Detta har lett till outsourcing kring tjänsterna. Kunderna återfinns inom militärt försvar, 

offshore-plattformar, automatisering, medicinsk utrustning, transport och telekommunikation. 

Ordrar som företaget fick in under 2006 var ett flertal mångmiljonkontrakt avseende allt från 

hörapparater, offshore kring oljeplattformar, dagligvaruhandeln, positionering/navigering inom 

maritima områden, processtyrningssytem, skannrar och kustövervakning. Företaget satsar på 

“krävande kunder” med behov av helhetsintegrerade system som även följer de hårt reglerade 

branschernas restriktioner. Exempel på områden är navigation systems, chart systems, steering- 

och propulsion systems, engine room control, fire control och monitoring. Bevis på 

kvalitetssäkring kring lösningarna är ISO-certifikat som ISO 9001:2000 (Årsredovisning Data 

Repsons, 2006) som kundföretagen förutsätter hos sitt anlitade företag. Det kan också handla om 

certifikat som IEC-60945 och IACS E10 som bevisar produkternas tålighet i så kallade “harsh 

environments”, extrema miljöer såsom hög temperatur, tryck, eller skadlig atmosfär. 

Lika brett som användningsområdena av produkterna är, är också produktsortimentet i sig. Det 

erbjuds allt från så kallade “small microBox PCs, large server solutions, LCD monitors och 

scalable panel PCs. 

När en produkt utformas enligt skräddarsydda förutsättningar är en nära kontakt med 

kundföretaget oundvikligt. Detta är något Data Respons marknadsför sina lösningar med, 

kundorienterad verksamhet nära kunden och så kallad lokal presens för omfattande tillgänglighet. 

Samtidigt är den rapida utvecklingen på IT-marknaden en utmaning för företaget som försöker 

hantera detta genom att anlita de mest framgångsrika, världsledande partners/underleverantörer i 

syfte att behålla verksamheten “up-to-date”. Ytterligare en faktor är att medarbetarna förutsätts ha 

högsta kompetens och organisationskulturen uppges vara stark. 

Data Respons utvecklar många prototyper och nya lösningar såsom internet på tåg (Icomera). 

Företaget befann sig under åren kring förvärvstillfället i en tillväxtfas med organisk och mekanisk 

tillväxt och under perioden var exempelvis utdelningen på aktien, trots en vinst på 34,5 miljoner 

NOK, obefintlig. Det var inte bara de två undersökta förvärven Embedit och Memstore som ägde 
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rum utan även Syrén Software som köptes inom Sverige, år 2007, verksamt inom samma område 

med syfte att få ytterligare tillväxt i Sverige. 

Genom förvärvet i Danmark skiftade företaget från att vara marknadsutmanare till 

marknadsledare. 

Företaget anser sig kunna optimera verksamheten kring marknadsföring, ännu högre expertis och 

stärkta säljenheter.  

4.2.2.1 Memstore AB 

Memstore AB är det svenska förvärvet som Data Respons har genomfört och ett tidigare samarbete 

mellan båda företagen grundade sig på att Memstore var en av leverantörerna för 

tredjepartsprodukterna kring hårdvaror såsom CPU-kort, minneskort och IO-kort. Företaget 

grundades redan 1988 och har år 2006 14 anställda. Företaget förväntade sig en omsättning på 50 

miljoner SEK under år 2006 (januari 2006 års uppskattning) (Elektroniktidningen, 2006) 

Företagets huvudmarknad befinner sig i Sverige. Uppköpet genomfördes i mars 2006 och en flytt 

till nya gemensamma lokaler med integration som bakgrund skedde i augusti 2006. Lokalkontor i 

exempelvis Göteborg behölls för att upprätthålla nära kundkontakt. Synergieffekter genom 

förvärvet uppges ligga kring utvunnen expertis av medarbetare, tillgång till nya marknader och 

förbättrad kundstruktur. 

4.2.2.2 Embedit A/S 

Embedit är ett av IT-boomens företag beläget i Danmark och grundades år 2000. Företaget uppges 

ha hög teknologisk kompetens och en stabil kundposition med lokal närvaro, bland annat skapades 

ett nytt kontor i Århus i november 2006 för bättre tillgänglighet med högre landstäckande grad. 

Detta beslut fattades efter förvärvstillfället i början av oktober. 

Embedit förblev självständigt fram till slutet av år 2007 medan kontinuerlig integration av 

företagets verksamhet in i moderbolaget pågick direkt från förvärvstillfället. 

Syftet med förvärvet var ett djupare samarbete med kunderna över produkternas hela livscykel. 

Embedit har, likt Data Respons, en väldigt kundanpassad verksamhet där produkterna är väldigt 

differentierade och specialanpassade. Detta har lett till många outnyttjade prototyper som inte 

når ut över ett tillväxtstadium då behoven är alltför snäva. En större marknad uppgavs medföra 

överlappande behov hos kunder på vilket sätt olika lösningar kan återanvändas i senare skeden på 

andra platser. 

4.2.3 Anoto Group AB 

Anoto är det första av två företag som undersöks utifrån sin undermåliga prestanda i studiens 

kvantitativa beräkning. Företaget har en snäv inriktning på sin verksamhet som beskrivs som 

“lösningar för mobil datainsamling” vilket brukar grovt översättas som en utveckling och 

tillverkning av framförallt digitala pennor som fångar in handskrift med en kamera som sedan 

överför materialet till ett digitalt medium (Årsredovisning Anoto, 2011). Denna fokus på en 

specifik produkt har lett till en världsledande position på marknaden vilket också kan tillskrivas 

det ringa antalet konkurrenter. Verksamheten innefattar även mjukvaru- och teknologiutveckling 

i samband med tillverkningen av de digitala pennorna. Den huvudsakliga intäktskällan kommer 

från underleverantörsverksamhet där pennan ingår i en större lösning för kundens behov, det vill 

säga en samarbetspartner är den slutliga återförsäljaren och kontakt med slutkunden är således bara 

indirekt. Värt att nämna är att tidigare rykten om att Apple skulle köpa Anoto under 2011, 

kurserade men inte bekräftades. 
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Anoto har haft ett starkt varierande antal anställda med dokumenterade siffror från 84 till 110 

medarbetare. Företaget har haft en nettoomsättning 2011 på 192 miljoner kronor vilket är en 

försämring med 16 miljoner kronor sedan 2010. Det är värt att nämna att företaget har haft 

genomgående negativa resultat efter skatt under många år. En orsak till detta kan tillskrivas de 

extremt höga forskningsutgifterna som ligger på 62,6 miljoner kronor under samma år. Detta 

motsvarar närmare 33 %. Dessutom skrevs det ner närmare 233 miljoner kronor på immateriella 

tillgångar under 2011. Samma år låg den så kallade “vinst per aktie” (E/S) på -1,89 kronor. 

Företaget grundades 1996 och är börsnoterat sedan år 2000. De huvudsakliga kunderna är 

verksamma inom utbildningssektorn, hälsovårdssektorn och konferensrelaterade lösningar 

(Årsredovisning Anoto, 2011).  

Företaget har efter förlustrika år fattat ett beslut 2010 att introducera ett 

kostnadsbesparingsprogram där bland annat personella omstruktureringar skedde med 25 

medarbetare i Lund, där företaget har sitt huvudsäte och 10 medarbetare utomlands behövdes 

avskedas. Andra omstruktureringar var av strategisk karaktär vilket bland annat handlade om ny 

personal bland chefsposterna. Exempel på detta är de nya cheferna för FoU (maj 2011), 

försäljnings- och marknadschefen (juli 2011) och slutligen i oktober 2011 en ny VD. Efter bara ett 

års tid tvingades VD:n ut ur bolaget. Den före detta VD:n har indirekt erkänt en strategisk 

inkonsekvens med begrundandet att bolaget från grunden var ett litet företag med uppfinnaranda 

som har testat många “olika affärsmodeller” och sett fokuseringen och prioriteringen av resurser 

som en stor utmaning (Delårsrapport januari - september Anoto, 2011).  

Sedan 2008 har företaget lagt större fokus på att leverera produkterna till slutkunden via 

direktförsäljning snarare än att låta tredje parter sköta distributionsverksamheten. Detta är 

huvudorsaken bakom de strategiska förvärven som har genomförts sedan 2010 och däribland 

räknas förvärvet av Destiny Wireless Ltd.. Ytterligare förvärv som företaget har genomfört 

inkluderar UbiSys (en tidigare kund) under 2012 och Xpaper som utvecklar applikationer för 

dokumentutskrift. Samarbeten med koreanska affärspartners uppges bidra till insyn i framförallt 

affärskulturen och att knyta affärskontakter i det asiatiska området. 

4.2.3.1 Destiny Wireless 

Destiny Wireless Ltd. är ett företag med säte i Storbritannien och en omsättning på fem miljoner 

pund. De 28 anställda genererade en omsättning på 5 miljoner pund året innan förvärvet och denna 

baserades på en verksamhet kring marknadsföring och utveckling av applikationer för mobil 

datainsamling (Mobile Business Magazine, 2011). Förvärvets ägarandel begränsade sig till 

minimala 51 % av andelarna i företaget med maximal kontroll över verksamheten. Kundgruppen 

som Destiny Wireless riktar sig till är framför allt verksamma inom hälsovården. Förvärvet kan 

klassas som en downstream vertikal integration från Anotos synvinkel då Destiny ligger ett steg 

närmare kunden i värdekedjan. Förvärvet är alltså en form av insourcing. Samtidigt klassas 

Destinys huvudverksamhet i en annan branschkod, 3577 US SIC Code och kan rent kvantitativt 

sett benämnas som diversifiering. Synergierna i förvärvet uppgavs som förbättrad utveckling och 

undanröjning av “teknisk och affärsmässig friktion i värdekedjan” med mål att kunna rikta sig 

direkt till slutanvändare och därmed få ökad säljkraft (Delårsrapport januari - september Anoto, 

2011). En annan källa berättar om “bättre insyn i kundbehov och vidgade erbjudanden (Mobile 

Business Magazine, 2011).  
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4.2.4 ProAct IT Group 
ProAct IT Group är det andra undermåligt presterande företaget om det än förefaller vara i mycket 

mindre utsträckning än Anoto. Företaget är ett svenskt bolag med huvudkontor i Stockholm. 

Företaget grundades 1994 och har på senare år ökat sitt antal anställda till 640 medarbetare runtom 

i Europa. Företagets verksamhet baseras på en nisch inom IT-tjänster som med den stadigt ökande 

mängden data som genereras inte har nått sin fulla kapacitet - företaget tillhandahåller integrerade 

tjänster för datalagring och molnlösningar samt olika nätverksfunktioner i sammanhang med 

datahantering. Efter att ha fördubblat sin nettoomsättning 2010 till 611 miljoner kronor anses 

företaget alltmer som en tungviktare på marknaden. Företaget kallar sig själv för specialist med 

fokusområdet datalagring och -arkivering. Inom nischen är företaget marknadsledande i 

framförallt Sverige. I andra geografiska lägen har ProAct fokuserat på stora delar av Europa 

(Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Spanien, 

Storbritannien och Tyskland). 

Tjänsterna som ProAct erbjuder är integrerade system som tillverkas av partnerföretag och som 

installeras av ProAct med en efterföljande underhålls- och supportverksamhet, oftast 

kontraktsbunden över 3 år. Företaget uppger sig kunna uppnå marginaler på mellan upp till 7% 

men som för tillfället ligger på 5 % på de mogna marknaderna i Sverige och för tillfället har 

företaget en marginal på enbart 2 % på tillväxtmarknaderna (ComputerSweden, 2011b). 

Utrustning tillhandahålls ofta med hjälp av leasing vilket hänger ihop med den något mindre 

grenen i verksamheten kring bank- och finansieringstjänster. Dessutom sker viss 

konsultverksamhet bland annat rådgivning kring prevention av så kallad datahaveri med bland 

annat en dygnet runt-bevakning av serverstatusen i en service desk. Kundens nöjdhet står i fokus 

och en omfattande service erbjuds. Kunderna ligger inom handel, offentlig sektor och tillverkande 

industri men även telekom och banker där datasystemens funktionalitet är av mest essentiell 

karaktär för verksamheten. Konkurrenter inom segmentet är bland andra Dell, Atea och Interoute. 

Företaget avsätter inga egna vinstmedel för forskning och utveckling inom segmentet utan har 

enbart nära samarbete med partners som EMC och NetApp, dessa är också de marknadsledande 

underleverantörerna av den installerade hårdvaran. Under 2012 har företaget uppgett en tillfällig 

ändring i sin forskningsstrategi där investeringar i molntjänster har genomförts till ett värde av 1,7 

miljoner kronor per månad, dessa har lett till överkapaciteter och investeringen ska vara slutförd 

under 2012 (Affärsvärlden, 2012).  

I och med de genomförda förvärven har företaget ökat sin skuldsättningsgrad under senare år vilket 

också återspeglar en minskad soliditet (från 30 % år 2007 till 14 % 2011). Samtidigt har vinsten i 

företaget minskat i och med att vinstmedlen har delvist förbrukats i förvärvssammanhanget. 

Lönerna till styrelsen och VD har dock ökat. Omsättningen i företaget har ökat genom organisk 

och mekanisk tillväxt (Årsredovisning ProAct, 2011). Målsättningen för koncernen är att etablera 

sig på alla viktiga europeiska marknader. Företaget har under senare år förvärvat ett flertal företag, 

däribland i Tjeckien (en utökning av andelar) och i Danmark. De 2011 genomförda förvärven av 

B2Net och Databasement uppgavs ge “stora synergieffekter” kring leverantörer och kunder vilka 

också kan utnyttjas optimalt med hjälp av den tidigare erfarenheten kring förvärv (exempelvis 

2010 års förvärv). Däribland räknas bättre inköpspriser av bland annat leverantörerna EMC och 

NetApp. I årsredovisningen presenterar ledningen sin medvetenhet om förvärvens strategiska 

passform i affärsmodellen. Analytiker anser att “ProAct har hittat en lönsam modell som ser ut att 

fungera” (ComputerSweden, 2011b). Bland annat innebär strategin att inkorporera företagen efter 

förvärven och synkronisera verksamheten efter det svenska moderbolagets organisationskultur. 
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Under 2012 har företaget fått större problem att utnyttja sin försäljningskapacitet, framförallt i 

Finland där Nokia anges vara en stor kund som efter grava problem marginaliserade denna 

intäktskälla. Vidare är de flesta förvärvade bolagen inte som önskat fullständigt integrerade under 

2012, för detta talar åtminstone vinstmarginalerna som inte har nått upp till den preliminärt 

eftersträvade fem procentgränsen. Under 2013 uttryckte företaget en önskan om ett inträde i den 

tyska marknaden via eventuella förvärv. 

4.2.4.1 B2Net Ltd. 

B2Net är ett brittiskt företag med marknadsledande position kring identiska verksamhetsområden 

som förvärvaren ProAct agerar inom. Företaget har 145 anställda och genererar en omsättning på 

omräknat 500 miljoner kronor (innan förvärvet). Köpeskillingen låg på 16 miljoner pund som 

betalades med bland annat återköpta aktier i ProActs portfölj. Företagen har många egenskaper 

gemensamt såsom delade underleverantörer vilket möjliggör bättre skalfördelar med hjälp av 

större inköpta volymer. B2Net förvärvade själva ett företag under 2010, Essant Ltd. som erbjuder 

tjänster inom UCS (Unified Computing Systems) vilket kan förklaras som en central räkneenhet 

(server platform) på ett “moln” och tillåter effektivisering kring datalagring och bearbetning. Ett 

annat bolag som tillhör B2Net är Exquip Network Services vilket två år senare avstyckades från 

B2Net och därefter såldes av ProAct. En kommentar från strategen Jakob Høholdt (VP Corporate 

Strategy & Efficiency inom ProAct) uppger att “företaget erbjuder tjänster inom området Cisco 

UCS vilket också passar bra in i ProActs strategi”.  Företaget ska integreras i moderbolaget och 

anpassa sin organisationsstruktur, däribland räknas att varumärket synkroniseras, kundkontakten 

ser likadan ut och säljstödet blir detsamma. Förvärvet uppges ha föregåtts av “Due-Diligence” 

(årsredovisning) och ledningen är medveten om eventuellt helt eller delvis uteblivna 

synergieffekter. Förvärvet av B2Net innebär för ProAct en ny marknad och företaget planerar att 

erbjuda befintliga produkter. 

4.2.4.2 Databasement B.V. 

Redan tidigt under 2011 (10 januari) förvärvades det nederländska företaget Databasement, också 

ledande inom samma verksamhetsområde som ProAct fast i Nederländerna och viss verksamhet i 

Belgien och Spanien. Fokus i företaget ligger framförallt på molnbaserade tjänster och 

datalagringen som är associerad med dessa. Företaget anställer 52 medarbetare. Företaget köptes 

för 10 miljoner EUR med option kring ytterligare 4 miljoner om företaget uppnår en 

omsättningstillväxt samt förbättrat resultat under de kommande tre åren. 

2011 års omsättning ligger på 20 miljoner EUR (Euroinvestor, 2011).  

Databasement förlitar sig i sin verksamhet likt ProAct också på en ledande underleverantör 

NetApp för att tillgodose behoven hos sina mångfaldiga kunder (Netapp, 2010) men även 3Par har 

ingått ett partnerskap med bolaget för ytterligare lösningar inom de så kallade replikations- och 

restaurationssegmenten som är relevanta för stor- och medelstora företag/organisationer med 

behov av säkring mot bland annat systemkraschar och liknande avbrott (3Par and Databasement 

Link to Deliver Utility Storage in the Netherlands, Belgium, and Spain, 2008). 
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5. Analys  
Analyskapitlet består av en diskussion av de fall som visade sig vara förlorare respektive vinnare, 

där företagens affärsmodell med strategiska logik ses över. Slutligen dras en koppling till huruvida 

förvärvsverksamheten är kongruent med den övergripande affärsmodellen. 

5.1 Evry 
I den tabell som återfinns under studiens appendix framgår det att Evry är det företag som har 

lyckats mest väl med sin verksamhet. Tabellen presenterar att företaget uppvisade en avkastning 

5 % högre för både avkastning på totala tillgångar och eget kapital högre än den nästkommande 

aktören, Data Respons. Om inte hänsyn tas till jämförelseindexet uppvisar däremot Evry en 

genomsnittlig negativ avkastning på totala tillgångar och eget kapital.  

Vid beaktning av Evrys årsredovisningar och annan företagsrelaterad information visualiseras en 

tydlig strategisk logik i verksamhetsplaneringen. Som Shafer, Smith och Linder (2005) poängterar, 

återfinns de viktigaste komponenterna i en affärsmodell med relevant koppling till strategin i 

företaget.  Grundstenen i verksamheten, företagets produkt – i det här fallet dess tjänst, är dess 

helhetslösningar vilken i sin tur härstammar från en avveckling av andra branschers IT-

verksamhet. Med helhetslösningar föranleder även stora kontrakt, och med Evrys inriktning mot 

större kunder förstärks även storleken på dess kontrakt. Företaget själva uppger att de är 

kostnadsledare, vilket enligt Porters (1980) generiska strategier innebär att företaget kan inneha 

konkurrensfördelar i prissättning. Med stora kontrakt och kunder kan Evry rimligtvis kunna erhålla 

skalfördelar som därefter ska skapa en kostnadseffektivitet i jämförelse med andra aktörer på 

marknaden, med andra ord kostnadsledarskap. Det är viktigt att påpeka att den kostnadseffektivitet 

som företaget försöker uppnå, inte bara härstammar från den valda kategorin av kunder. Av vad 

som går att tolka från företagsinformationen arbetar Evry aktivt med att pressa ned sina kostnader 

som framförallt visualiseras av en strävan av att skapa en stark närvaro i Sverige och Danmark - 

som innehar en relativt lägre kostnadsnivå. Detta kallar företaget självt för nearshoring (vilket även 

uttrycktes genom närvaron i Ukraina). Jarillo och Straub (2007) klassificerar detta begrepp som 

en horisontell expansion. Detta representerar undantagen i Boses studie som hävdar storföretags 

företrädesvis diversifierande förvärvsaktiviter. Därutöver pressar företaget ner kostnader via 

outsourcing till Indien. Båda dessa aktiviteter, nearsourcing och outsourcing, är gjorda möjligt 

genom företagets förhållandevis standardiserade produkter, om jämförelse sker med exempelvis 

Data Respons. Genom att utlämna delar av verksamheten till Indien eller Ukraina/Sverige kan 

företaget snarare fokusera på de mindre standardiserade delarna av företaget, och möjliggöra 

erbjudanden skräddarsydda för de stora kunderna. 

Med ökad exponering mot närliggande marknader närmar sig Evry sitt långsiktiga mål att uppnå 

ett Nordic Powerhouse. Likt vad som presenteras i teorikapitlet kan förvärven av Data Rutin och 

Guide Konsult rymmas inom ramarna för motiven att tillhandahålla saknade förmågor/förstärka 

befintliga förmågor, alternativt att öka inflytandet på marknaden (Morresi & Pezzi, 2014). Den 

senare nämnda kan tolkas som en av de viktigare anledningarna bakom förvärvet med referens till 

dess strävan av att uppnå ett Nordic Powerhouse. Däremot bör det påpekas att motivet ”öka 

inflytande på marknaden” kan oftast rymma förvärv av defensiv karaktär, där minimeringen av 

antalet aktörer möjliggör ett något högre pris. I den undersökta marknaden bör en sådan dynamik 

inte föreligga. Argumentet stödjs av antagandet att den undersökta marknaden är utspädd och med 

många befintliga aktörer kan ett förvärvande företag inte skapa sig lägre marginalkostnader i 
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jämförelse med marknaden i helhet och därutöver inte skapa högre inträdesbarriärer för 

marknaden.  
Figur 3 - Evry CLM 

 
Förvärvet av Guide Konsult kan anses som strategiskt logiskt vid första anblick. Guide Konsult 

arbetar med IT-rådgivning och nischen IT-applikationstjänster, vilka båda verksamhetsdelar 

beskrivs som redan existerande i Evry. Med snarlik produkt- och kundportfölj, samt med tidigare 

verksamhet inom Sverige bör Evry, då EDB Ergo Group, kunna realisera substantiella synergier. 

Däremot bör det lyftas ett frågetecken medhänsyn taget till spekulationerna från Ray & Ray (2013) 

huruvida väl Evry kunde realisera synergier på hemmaplan. Vid 2011 konsoliderades Guide 

Konsult in i moderbolaget vilket bör kunna skapa utrymme för ytterligare kostnadsbesparingar 

vilket på lång sikt bör kunna generera den kostnadseffektivitet som kostnadsledare innehar. Det 

andra förvärvet som Evry genomförde under det undersökta året var det av Data Rutin AB. Att 

tolka från företagsförvärvsformerna var den senare mer av vertikal karaktär, även om företaget i 

fråga låg inom samma bransch (Sic Code 737-x). Data Rutin arbetar snarare med indata och 

dokumenthantering, med huvudsaklig verksamhet inom e-fakturering. Med det vertikala förvärvet 

kunde Evry således tillhandahålla komplementära kunskaper och tillgångar för att kortsiktigt 

stärka helhetslösningarna, och långsiktigt, med hänsyn taget till faktumet att Data Rutin är svenskt, 

även stärka Nordic Powerhouse. I det här fallet kunde förvärvet av redundant kunskap (Jones, 

Lanctot & Teegen 2001) inte påvisas bland de komplementära kunskaperna då företagens 

verksamhet skiljde sig från varandra och dokumentinläsning kan antas vara speciellt snävare än 

Evry:s ordinarie verksamhetsområden. Det bör poängteras att likt Evry arbetar Data Rutin aktivt 

med att implementera kostnadsbesparingsprogram, vilket visualiseras av dess nedskärningar i 

Arjeplog. Exemplet kan ge en antydan på snarlik kostnadsmedvetenhet, vilken endast förstärker 

argumentet med Evrys strävan att förbli kostnadsledare. 
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5.2 Data Respons 
Data Respons följer en helt annan strategisk inriktning kring hur företaget åstadkommer 

lönsamhet. Istället för att konkurrera om priser eller fokusera sin verksamhet i en nisch, använder 

sig företaget av att kunna erbjuda unika resurser inom många segment där gedigen expertis är 

eftertraktad. Data Respons strategi kan efter Porter (1980) anses som en typisk 

produktdifferentiering. Differentiering som erbjuds är å ena sidan den specialbehovsanpassade 

verksamheten, kvalitetssäkringen och den intensiva närkontakten med kunden. 

Företaget agerar inom ett starkt växande segment och på så sätt kan visserligen tillväxten 

kompensera för bristande strategiska moment. En möjlig förklaring varför detta här inte anses vara 

fallet beskrivs nedan i avsnittet. 

Företaget marknadsför sig med att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för ett stort antal 

användningsområden. Själva marknadssegmentets karaktäristika förutsätter att behovsanpassa och 

integrera IT-lösningen i befintliga system och processer. Kunderna som företaget riktar sina 

lösningar till kommer från ett brett spektrum av verksamheter. Vissa av företagen som exempelvis 

har statligt reglerade verksamheter har extra höga krav på funktionaliteten med krav på specifika 

lösningar och genomtänkta system men även som tidigare nämnt certifieringar för speciella 

omständigheter. För att uppnå den lämpligaste lösningen kan kunderna tyckas avlöna leverantören 

av sådana system med en lägre prissensitivitet. Samtidigt behöver Data Respons tillfredsställa 

kundens efterfråga efter expertis på bästa möjliga sätt. Som tidigare nämnt var anledningen till att 

kundföretagen outsourcar sin verksamhet, dels sänkta kostnader, men huvudanledningen uppgavs 

vara den ökade komplexiteten som bättre tillhandahålls av en extern part med erfarenhet från flera 

verksamhetsområden. För att få tillgång till den kunnigaste arbetskraften på marknaden är det 

nödvändigt att vara en eftertraktad arbetsgivare som lockar till sig ett större urval av kandidater 

och därmed bättre valmöjligheter. Detta kan kopplas till Shafer, Smith och Linders komponenter i 

affärsmodellen där värdekedjan baseras på medarbetarna vilket samtidigt bidrar till 

värdeskapandet av de tillgängliga resurserna. Ett sätt att framstå som en attraktiv arbetsgivare är 

att implementera en stark företags-/organisationskultur vilket åtminstone i generella termer 

poängterades i Data Respons’ årsredovisning. 

Med kvalitetskraven på sakkuniga medarbetare kan ett företag tillhandahålla en hög nivå av 

expertis inom verksamhetsområdet och med varje komplext uppdrag som dras i land kan företaget 

utvidga sin expertis på de andra områdena. Exempelvis, en viss andel av redan genererade 

prototypssystem skulle med tidens gång kunna återanvändas till nästa uppdrag. Detta förutsätter 

en stor marknad där behoven ibland överlappar varandra. 

Genom förvärven av Embedit och Memstore har företaget skapat sig tillgång till nya marknader 

och samtidigt ett bredare användningsområde av redan konstruerad specialutveckling. Förvärven 

har således penewtrerat den nordiska marknaden efter Morresi & Pezzis (2014) antagande att skapa 

sig större inflytande samt att tillhandahålla saknade förmågor. Utgifterna för framtida utveckling 

kan på så sätt minskas och produkten kan gå igenom en längre livscykel. 

Genom förvärvet av Memstore integrerar Data Respons en del av hårdvaruproduktionens 

värdekedja (vertikal nedströmsintegration efter Jarillo och Straub (2007)). Genom bättre kontroll 

på den tidigare underleverantören kan företaget anpassa ännu fler komponenter i helhetslösningen 

till sin verksamhet. Man bör bara betänka att Memstore i sig som underleverantör med stor 

sannolikhet inte bara hade Data Respons som kund/partner utan även andra aktörer som må ha en 

annorlunda strategisk inriktning. Detta kan leda till att Memstores utvecklingskostnader kanske 

inte tilltalar andra tidigare kunder vilket resulterar i bortfall av kunder, alltså även omsättning. 
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Data Respons har löst problemet delvis genom att integrera Memstore i sin verksamhet och 

utforma resten av verksamheten enligt den i moderbolaget befintliga företagskulturen. 

Verksamheten har i så fall skiftat fokus i dotterbolaget till att likna moderbolaget. Detta kan också 

anses som en sorts konglomeratbildning och dess huvudanledning anses av Calipha et al. (2010) 

inte vara att generera synergieffekter utan befinner sig på en finansiell plan. Om man antar att 

integrationen, som inte närmare undersöks här, har varit framgångsrik, kan man anse att förvärvet 

var strategiskt logiskt. 

Embedit å andra sidan är inte olikt Data Respons vad gäller den strategiska planeringen om hur 

lönsamhet uppnås. Flera aspekter överensstämmer med det nya moderbolaget. Den lokala närvaron 

till kunden för att garantera omfattande service, den höga teknologiska kompetensen som angavs, 

och en allmänt starkt kundanpassad verksamhet bidrar till att företaget kan applicera ett likadant 

koncept i Danmark som Data Respons ville göra ett inträde på. Genom förvärvet tog Data Respons 

den snabbast möjliga vägen att öka sina marknadsandelar över Norden och samtidigt upprätthålla 

och stärka ryktet om att vara hellre bäst än störst. Vad som faller in då är en eventuell överbetalning 

som Sirower hävdat, ger minskade synergieffekter. Detta antagande baseras på att förvärven har 

så starkt identiska verksamheter att redundant kunskap ingår i förvärvskostnaden och att det har 

betalats “dubbelt” för samma aspekter. Samtidigt bidrar ett mycket identiskt förvärvsobjekt vid en 

marknadspenetration (horisontellt inträde), då administrativa kostnader för omstruktureringen 

bortfaller och integrationen underlättas. 

Tittar man på nedanstående modell illustreras hur den generiska strategin av produktdifferentiering 

bestärks i många hänseenden.  
Figur 4 - Data Respons CLM 

 
 

De uppgifter som har hittats om bolaget tyder på en solid utformning såväl på verksamheten som 

på förvärvsobjekten. Data Respons lyckas att kringgå kundernas uppfattning av priskänsligheten 

genom att tillhandahålla andra konkurrenskraftiga argument, kring kvalitet, och expertis. 
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Samtidigt försöker företaget upprätthålla sin framstående position i utvecklingen av 

produkter/lösningar genom att ha så nära kontakt till kunden som möjligt och på så sätt följa 

behovsutvecklingen i begynnelsen. Utöver detta anlitas det underleverantörer som har en ledande 

position vad gäller aktualitet och prestanda. 

Genom att leverera system som avser hela verksamheten i kundföretaget, föranleds kontrakten bli 

relativt stora i sin omfattning. Detta resulterar i att uppdrag genererar en hög omsättning med 

möjlighet kring prissensitiviteten att ge högre marginaler. 

Företaget satsar stort på kundlojaliteten bland dem som värdesätter en hög kompetens, 

tillgänglighet och kvalitetsfokus. Detta anses utifrån Porters (1980) generiska 

produktdifferentiering särskilja tjänsten från andra aktörer. 

Det som faller i ögat när det gäller hur lönsamheten ser ut är dock att företaget saknar utdelningar 

för åren kring förvärven. Detta kan förklaras med en stark expansion de senaste åren och kvarhållna 

vinstmedel i syfte att genomföra framtida eller avbetala tidigare förvärv. 

Tittar man på förvärvslistan och de tillhörande lönsamhetsmåtten från den kvantitativa delen i 

undersökningen syns en tydlig förändring i Data Respons prestation mot att bli mindre lönsam 

efter förvärven som genomfördes då. Företaget kan antas ha fallit i en förvärvsvåg och på så sätt 

försämrat sina resultat tillfälligt. Liknande slutsats kunde dras i ProAct vilket belyses närmare i 

dess analys. Även här kan en eventuell agentproblematik (Ross, 1973) diskuteras utifrån Morresi 

och Pezzis (2014) anledningar till förvärv på individnivå/mikronivå. Ledningens mål kan 

ifrågasättas då lönsamheten avtagit efter många strapatserande år av förvärvsverksamhet. Detta är 

något som utifrån de här undersökta förvärven åtminstone utifrån strategisk relevans inte kan kallas 

för ogenomtänkta förvärv, om än de senare må vara tidsmässigt förhastade sådana då företaget inte 

har hunnit återhämta sin finansiella styrka. Kopplar man detta till risktagande kan man i för sig 

anse att företagets ledning inte har en alltför hög riskaversion jämfört med ägarperspektivets 

riskaversion mot att exponera hela kapitalet. 

5.3 Anoto Group 
Det första som faller i ögat hos Anoto är att företaget inte har haft ett enda verksamhetsår då 

företaget uppnådde vinst eller ens nollresultat och att detta har pågått sedan grundandet. De första 

åren kring en uppstart visar sig visserligen vara svåra att få lönsamma men de senare årens förluster 

kan tolkas som en svaghet snarare i produkten än i svårigheterna med företagsbyggandet. 

Den här studien ämnar visserligen inte att analysera branschens/segmentets eller produktens 

framgång i sig men det är värt att tillägga att användningsområdet för Anotos digitala pennor må 

vara för snäva för framgång och dessutom har teknologins utveckling bidragit till att denna lösning 

i många hänseenden är förlegad och behovet täcks på andra sätt. Man kan anse att en penna är ett 

alldagligt instrument bland majoriteten av läs- och skrivkunniga men behovet och 

användningsområdet må ha skiftat fokus när det gäller att dela med sig skrift. Idag används 

handskrift i många hänseenden för att dela med sig information snarare med sig själv än med andra 

individer då denna typ av kommunikation är mindre effektiv (att skriva datoriserat är ofta lättare 

att läsa och förutom stenografin många gånger mer tidssparande). Andra områden som Anoto 

uppges täcka behovet för, är att fylla i förmulär i pappersform men denna har framförallt substitut 

som PDF-formulär från exempelvis Adobe kunnat optimera. Kvar står då en liten andel av digitala 

pennor som skapas i utbildningssyfte eller för bland annat hjälpmedel till dyslektiker men 

kostnaden för produkten överstiger gärna nyttan av en produkt när det handlar om fel kvantiteter. 

Detta gäller framförallt när nyttan med produkten inte överstiger en komplementär karaktär. 
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Produkten i sig saknar alltså snarare grundläggande behov hos konsumenten. Det finns visserligen 

ett samarbete med den koreanska/asiatiska marknaden som må uppskatta mer vad folkmun kallar 

för prylar eller widgets då denna region ligger i framkant av teknologisk utveckling. Då denna 

region har en mer öppen syn för kanske i första hand udda kombinationer av olika teknologier 

såsom Sony:s olika projekt är exempel på (Sony Bets It Can Find the Next Big Thing, 2014). Detta 

behovsproblem borde medföra strategiska konsekvenser i ett välstyrt aktiebolag. Att täcka de 

ursprungliga behoven har dock Anoto hållit fast vid utan att inse att den strategiska konsekvensen 

av detta, gör resten av alla uttänkta strategiska drag på andra plan mer eller mindre verkningslösa. 

Om produkten inte efterfrågas kan det bli svårt att bli framgångsrik oavsett andra strategiska drag. 

Med detta i åtanke förefaller det visa sig svårare att undersöka den strategiska logiken i förvärvet 

som har genomförts då dess konsekvenser överskuggas av ett tvinande/tynande segment. Detta 

kunde dock förutspås i den extremt snabbutvecklande IT-marknaden där teknologi ibland är 

snabbare förlegad än vad blåkopian kan ritas. 

Om man då snarare i ett tankeexperiment antar att Anotos produkter säljer i rimlig kvantitet, 

begrundad i en motsvarande efterfråga, kan man ta steget vidare att analysera ett strategiskt 

begrundat förvärv. 

Utifrån uppgifterna som redovisas i resultatdelen kan man tolka Anoto Groups huvudsakliga 

generiska strategi utifrån Porter (1980) som ett fokus inom ett segment med samtidig inriktning 

mot kostnadsledarskap. För detta talar dels avsaknaden av en direkt kundkontakt i nämnvärd 

omfattning, underleverantörsverksamheten med fokus på en specifik produkt som ingår i en större 

lösning, få men stora kontrakt med distributörer som hanterar säljverksamheten vilket resulterar i 

lägre marginaler men också lägre administrationskostnader kring försäljningsmomentet. Dessutom 

talar den världs- och marknadsledande positionen på företaget, för möjligheter att utnyttja största 

möjliga kvantiteter för skalfördelar. Dock uppger företaget aldrig att erbjuda lägsta priser som 

konkurrensfördel men antalet konkurrenter på marknaden och majoriteten av marknadsandelar 

förvränger bilden något. 

Tar man en vidare titt på andra komponenter i företaget, uppdagas det spår av motstridigheter kring 

kostnadsledarskapets variabler i affärsmodellen. Det huvudsakliga problemet ligger hos de extremt 

höga utgifterna på mer än 30 % av nettoomsättningen och nästan hälften av nettovinsten för 

forskning och utveckling av produkterna. Om teknologin fortfarande ligger i ett så tidigt stadium 

utan konkurrerande innovatörer, är kostnadsledarskap med största sannolikhet mindre lämpad för 

att uppnå lönsamhet då det förutsätts bland annat standardiserade produkter. Den höga andelen 

forskningsanslag inom företaget kan dock tillskrivas den sedan starten påtagliga uppfinnarandan i 

företaget. Att Anoto grundades av innovatörer snarare än entreprenörer och att fokus med 

verksamheten upplevs ligga kring att driva på utvecklingen snarare än att uppnå 

kostnadseffektivitet, tyder på en principal-agent-problematik (Morresi & Pezzi, 2014). De tidigare 

ägarna vars intressen än idag verkar återstå, har i och med börsintroduktionen av företaget bytts ut 

mot vinstintresserade ägare. Uppfinnarandan återspeglas också i svårigheterna att fokusera sina 

resurser och den ständigt förändrande affärsmodellen åren innan förvärvet. Det förefaller ha skett 

ett skifte i strategin kort innan och genom förvärvet av Destiny Wireless där 

kostnadsledarskapsstrategin övergavs delvis och större fokus lades vid mer omfattande 

kundkontakt, en bredare positionering inom nischen och insourcing för bättre kontroll av vissa 

komponenter (bland annat försäljning) i värdekedjan. Förvärvets strategiska anledning kan klassas 

som en downstream-vertikal integration efter Jarillo och Straub (2007) och därför borde 

huvudanledningen till förvärvet vara att generera synergieffekter. Fallet är specifikt även då man 
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tar hänsyn till Boses studie (2012) som implikerar företrädesvis diversifiering av verksamheten 

som syfte till förvärv. Detta kunde här inte påvisas. Det 2010 genomförda 

kostnadsbesparingsprogrammet var visserligen nödvändig då kostnaderna översteg intäkterna 

markant men samtidigt strider detta emot såväl att genomföra förvärv samt logiken i att förvärva 

en samarbetspartner som betyder att en insourcing av försäljning och marknadsföring genomförs 

och medför förhöjda administrationskostnader. På så sätt kan den synergetiska effekten i förvärvet 

betvivlas. Själva kostnadsreduktionen medför också administrativa och effektiviseringskostnader 

på kort sikt vilket försämrar resultatet ytterligare. 

Majoriteten av åtgärderna kan ses som tecken på ett strategiskt skifte förknippad med avgångarna 

och nyanställningarna bland ledningen under år 2011. Den ovannämnda agentproblematiken må 

ha lett till olika residuala element av tidigare affärsmodeller, som härstammar från olika intressen 

utifrån ägarperspektivet. Enligt egen utsaga har affärsmodellerna testats fram och tillbaka och 

verkar nu vara i begrepp att justeras men för tillfället förefaller olika strategiers komponenter 

kursera i affärsmodellen. En grundläggande översyn i vad företaget vill uppnå och hur detta ska 

uppnås verkar behövlig. 

Förvärvet av Destiny Wireless kan i sig inte ses som ett strategiskt felaktigt beslut - det är snarare 

den sammanlagda bilden av Anoto Group som uppvisar svårigheter kring att få företaget lönsamt. 

Företaget uppges ha haft svårt att fokusera resurser och detta återspeglas i såväl höga 

utvecklingskostnader (som tidigare nämnt) som i allmänhet kring hur verksamheten ska utformas. 

Visserligen öppnar förvärvet en ny marknad (en marknadspenetration som strategisk anledning 

efter Morresi och Pezzi (2014)) i Storbritannien men förvärvets kostnad överstiger nog nyttan med 

synergin då företaget visar sig ha svårt att realisera goda marginaler på sin hemmamarknad. Att 

Destiny Wireless har ett särskilt fokus på hälsovården kan ses som en möjlighet men också som 

ett hot då hälsovårdssektorn med privatiseringens omstrukturering antingen bedömer digitala 

pennor som en kostnadseffektivisering eller snarare som en byråkratisering. Att föra över en 

läkares handskrift till ett digitalt format kan inte antas minska varken kommunikativa problem 

inom vården eller vad konkreta källor anger, eventuellt resulterande dödsfall kring oläsbarheten 

av läkarordinationer etc. (Reddy et al., 2009). 

Annorlunda skulle det se ut om handstilen skulle översättas med precision till datoriserad skrift, 

vilket dock Anoto hittills inte verkar ha spenderat nämnvärda resurser på. I årsredovisningen 

nämns enbart nedskrivning av immateriella tillgångar vilket är vad som här kan antas vara en 

nedskrivning av värden på patent och teknologi under år 2011. 

Anotos fall är visserligen specifik och kritiken är påtaglig från många håll, framförallt har media 

uppmärksammat fallet noga då även aktiekursen har visat en extrem försämring och på så sätt kan 

kritiken vara extra omfattande. 

Modellen nedan illustrerar huruvida de olika komponenterna dels neutraliserar eller interagerar 

med varandra enligt de ovannämnda implikationerna och lönsamhetspremisserna för ett fokus med 

kostnadsledarskap. Medan stora kontrakt kan uppnås hos då stora kunder (distributörer av 

slutprodukten till slutkunden) ofta genererar en större order, kan kunden utöva en större 

prisförhandlingskraft. Detta borde ge incitament att producera till så låga kostnader som möjligt 

för att erbjuda så låga priser som möjligt och ändå upprätthålla goda marginaler. Den goda 

ställningen vad gäller konkurrens möjliggör för Anoto en avlastning kring prissättningen och att 

uppnå så kallad prisparitet, det vill säga att priset motsvarar vad produkten är värd för 

konsumenten. Å andra sidan pressar högre administrationskostnader genom intern marknadsföring 

och kontakt till slutkonsumenten upp priset på varan igen. På så sätt uppstår ett “stuck in the 
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middle” enligt Porters (1980) definition på denna punkt. Samtidigt visar modellen den loopande 

effekten av kostnadsbesparingsprogrammet och de tillfälligt ökande administrationskostnaderna 

som uppstår för att genomföra besparingarna i första hand. 

Tidigare behov av samarbetspartner som möjliggjorde minskade administrationskostnader tas ut 

av effekten att ha förvärvat Destiny Wireless då dessa åtminstone i Storbritannien bedriver 

kundkontakten. Standardiserade produkter för optimal utvinning av produktens livscykel försvåras 

något av utvecklingen av Destiny Wireless’ applikationer kring mobildatainsamlingen då 

användningsområdena får ett bredare spektrum och dessa applikationer snarare behöver 

behovsanpassa hela systemet för respektive kundsegment. 

 
Figur 5 - Anoto CLM 
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5.4 ProAct 
ProAct visar sig vara den svåraste av kandidaterna att analysera. Företaget specialiserar sig på en 

nisch inom IT-tjänster som fokuserar kring begreppet datalagring med tillhörande lösningar. Vad 

som kan tolkas som en svårighet att definiera hur konkurrensfördelar skapas på marknaden, kan i 

sig vara bristen av konsekvens i affärsmodellen. Å ena sidan uppfylls en del komponenter relevanta 

för att uppnå lönsamhet genom produktdifferentiering där, likt Data Respons, priskänsligheten 

kompenseras genom omfattande service, extra tjänster som är ej relaterade till själva nischen 

(finansiering och leasing av utrustning) men även hög expertis bland anställda som prisas och som 

i vanlig ordning behöver attraheras med högre avlöning. Detta ska bidra till att realisera ett unikt 

erbjudande för konsumenten utifrån Porters (1980) strategiindelning. Å andra sidan genomförs 

inga satsningar för att tillhandahålla gedigna utvecklingsmöjligheter kring tjänsten annat än att ha 

ett nära samarbete med världsledande underleverantörer. Detta är snarare en “cut-cost strategy” än 

en satsning för att hålla sig inom framkanten av datalagringsvärlden. Segmentet kan antas ha stor 

tillväxtpotential nu när internet och bandbredden på kommunikationsvägarna ökar extremt och 

man kan se ett skifte ifrån den decentraliserade datalagringen av framförallt icke-konfidentiell 

information till en central molnlösning. Den strategiska otydligheten kan i detta fall tolkas att vara 

överskuggat av den rapida tillväxten inom segmentet. När något sådant är fallet, kan det finnas 

anledning att tro att den strategiska inkonsekvensen inte är lika märkbar då expansionen kan 

kompensera för lönsamhetsbrister. Även om hela IT-branschen fortfarande befinner sig i ett 

tillväxtstadium, återfinns vissa segment i en nedåtgående spiral (som exempelvis Anoto) och vissa 

segment i en desto starkare tillväxtfas vilket kan antas i det här fallet. Vinstmarginalen som ProAct 

anger ligger dock på hemmamarknaden på 5 % vilket är ett knappt godkänt enligt tumregeln, och 

samtidigt är lönsamheten fortfarande undermålig i de nyförvärvade dotterbolagen. Företaget 

verkar sakna tydliga konkurrensfördelar som kunden kan uppfatta. Detta kan ha att göra med den 

väldigt breda kundkretsen där vissa är mer eller mindre priskänsliga. Man kan hypotisera om att 

företaget av den anledningen inte vågar profilera sig som det ena eller andra (alltså 

kostnadseffektivt eller kvalitetsorienterad för “högre” klientel). 

Förvärvet av exempelvis Databasement kan ses som en investering i kunskap, det vill säga saknade 

förmågor efter Morresi och Pezzi (2014) då, om integrationen av nyckelpersonal går väl, genererar 

nya insikter i denna teknologi. De enhetliga underleverantörerna mellan enheterna kan dock å ena 

sidan ses som om teknologiförvärvet tillhandahåller redundant innovationskraft, här definierat 

efter Jones, Lanctot och Teegen (2001) istället för att tillföra enbart någonting nytt. Då båda företag 

jobbar med extremt liknande verksamhet och med identisk hårdvara kan den utvunna expertisen 

inte anses vara avsevärt komplementär utan processer och tankesätt att hantera teknologin kan vara 

väldigt likartade. Detta betyder att förvärvet i sig inte kan ses som en kompensation för obefintlig 

utveckling inom företaget. Å andra sidan kan den enhetliga underleverantören i de förvärvade 

företagen generera en bättre prisförhandlingskraft för hela koncernen då avtalen kan koncentreras 

till moderbolaget. Tänker man på framtida prestationer hos underleverantören, kan denna anses bli 

tvungen att på grund av den högre prispressen, kapa ytterligare kostnader och på så sätt finns det 

anledning att tro att kvaliteten på insatsvaran görs avslag på. Detta påverkar den av Shafer, Smith 

och Linder (2005) definierade komponenten för värdeskapande då värdet i sig baseras även på 

insatsvarornas kvalitet. Denna tes är förstås bara applicerbar när styckvolymerna är påtagliga. Med 

tanke på ProActs storlek och den marknadsledande positionen av exempelvis B2Net, är det dock 

inte orimligt att leverantören får förändrade villkor för sin egen verksamhet. På så sätt kan ProActs 

höga krav på funktionalitet, och bland annat den omfattande servicen kring datahaveri och 
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systemavbrott undermineras om insatsvaran skulle börja uppvisa brister. Synergieffekterna kring 

bättre villkor kring insatsvarorna genom förvärvet kan alltså senare visa sig slå tillbaka istället. 

Tittar man vidare på B2Net, det brittiska företaget, är dess marknadsledande position ett 

indiciebevis för ett kostnadsledarskap och att integrera dotterbolagen successivt kan innebära 

svårigheter när företagen har olika lösningar på att realisera lönsamheten. Visserligen hävdar 

Porter (1980) att företag kan ha en kombinerad strategi men samtidigt att detta lyckas mer sällan 

än ofta. 

En fungerande kombination av strategierna skulle kunna appliceras när företaget marknadsför sina 

lösningar under två separata etiketter, alltså märken och att en utav strategierna är av 

komplementär karaktär för verksamheten. I det här fallet existerar dock inte separata enheter, 

varken mellan tjänsterna eller mellan bolagen då de ämnas att integreras istället för att förbli 

självständiga.  

Modellen för ProAct har således vissa komponenter som inte uppfyller eller bidrar till vissa av den 

övergripande strategiska logiken. 

Andra komponenter som avsaknaden av FoU motverkar aktivt mot innovationskraften och 

tillgångar till unika resurser. 

Å andra sidan kan företaget lyckas att uppfylla de höga krav på funktionalitet som kunden ställer 

när det gäller exempelvis dygnet runt-bevakning av driften och med vilka priskänsligheten kan 

förminskas samtidigt som man differentierar sig från konkurrenter genom att erbjuda rätt så unika 

tilläggstjänster. 

Företaget kan tyckas ha få svårigheter att uppnå högre lönsamhet, även med tanke på segmentets 

beskaffenhet och den nuvarande ställningen på bolaget, om utformningen av verksamheten 

bestäms mer ingående av en konsekvent inriktning. 

Den frekventa förvärvsaktiviteten och den högre avlöningen till ledningen i samband med denna, 

lämnar utrymme för tolkningen att företaget använder sig av en storleksbaserad avlöning för 

agenten (ledningen). Konsekvensen av detta är en högre risk för partiskhet för ledningspositioner 

när det gäller utformningen av förvärv utifrån principal-agentteoremet och de olika 

riskuppfattningarna mellan parterna (Ross, 1973).  Exempelvis kan förvärvet av marknadsledare 

tolkas som ett fokus på att förvärva så stora företag som möjligt med de mest lukrativa nyckeltalen. 

Detta kan ge kortfristiga lyft i en viss del av verksamheten såsom omsättningen och liknande. 
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Figur 6 - ProAct CLM 
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6. Slutsatser 
Nedan presenteras studiens slutsats vilken återkopplar till frågeställningen, På vilket sätt, avbildat i form 

av affärsmodell, utformar IT-tjänsteföretag sin strategi för att generera lönsamhet i den 

grundläggande verksamheten? På vilket sätt kopplas den grundläggande strategins logik till 

genomförda internationella förvärv inom branschen?, Hur kan den strategiska logiken bidra i 

tolkningen av framgångsrika eller icke-framgångsrika fall? och analysens kärna. 

Vad de här företagen har visat, kan tolkas som representativa men även i viss mån extrema fall av 

framgång eller misslyckande. Likaså som branschen inom IT är extremt föränderlig, är 

inriktningen på företagens verksamhet och den tillhörande affärsmodellen annorlunda för varje 

undersökt enhet. I mångt och mycket är den kvantitativa delen av studien, som försökte frambringa 

hur lönsamma företagen är, enligt den senare kvalitativa analysen representativ. Det vill säga att 

vad lönsamhetsmåtten beräknade vara framgångsrika företag, har visat sig överensstämma med 

den senare bedömningen av företagens prestation. 

Å andra sidan har vissa företag visat att, även om strategisk logik inte kunde avläsas, antingen fullt 

ut eller i viss mån, företagets framgång inte bara kan tillskrivas denna logik. IT-branschen 

representerar, mer än mogna branscher, ett ständigt förnyande av segmenten där vissa behov faller 

i recess eller uppnår rapid tillväxt. 

Vissa företag agerar på framgångsrika segment andra på mer förlegad teknologi, trender är viktiga 

och utvecklingen pågår ständigt, företags framgång kan kopplas till strategins förmåga att anpassa 

sig till marknaden då marknaden i sig dock ger en grundförutsättning för att uppnå lönsamhet. 

Flexibilitet är en viktig faktor och i exempelvis Anotos fall är den grundläggande strategin stel 

vilket leder till affärsmodellbyten som inte tar problemen i roten. Till skillnad från Anoto har 

ProAct trots sina brister i lönsamheten visat på utvecklingspotential med bland annat införandet 

av så kallade molntjänster. Med allt högre bandbredd på kommunikationslinjerna är den centrala 

lagringen på servrar (moln) alltmer eftertraktad och exempelvis ProAct kan fortfarande lyckas 

tillgodogöra sig en sådan utveckling. 

I vissa fall har företag visat sig falla för en “shopping spree” som rent förvärvstekniskt försämrar 

resultaten och på så sätt inte kan tolkas som en misslyckad strategi annat än att försöka 

åstadkomma en något mer naturlig tillväxt. 

Att analysera ett företag utifrån dess strategi kan visserligen ge en del svar på hur man kan bedöma 

såväl förvärv som lönsamheten före och efter förvärvet men förvärven i sig tangerar så många 

andra komponenter, att det är nödvändigt att ta hänsyn till variablerna även utanför affärsmodellen, 

bland annat förmågan att integrera, diversifiera, bedöma nödvändigheten av förvärv före 

greenfield-investeringar eller att företagets ledning med viss partiskhet må förvärva för egen 

vinnings skull. 

Alla undersökta fall visade på en väldigt heterogen uppsättning av möjliga strategiska planer och 

de två fall som ansågs vara framgångsrika i sina förvärv och prestation tillskrivs en konsekvent 

affärsmodell utifrån en generisk strategi, medan de andra två fallen i viss mån inkluderade 

komponenter som arbetar emot en konsekvent genomförd strategi. 

På så sätt kan frågeställningen besvaras med att den strategiska logiken är en nödvändig 

grundförutsättning för att såväl utforma sin verksamhet på ett lönsamhetsorienterat sätt men även 

applicera detta till förvärvssammanhang. Due-Diligence må vara optimerbar genom att undersöka 

förvärvsobjektens strategiska passform utifrån vilken befintlig generisk strategi företaget 

använder. Den strategiska logiken kan delvis bekräftas som en komponent kring hur de undersökta 

IT-företagen kan lyckas tillgodogöra sig en lönsam förvärvsstrategi.  
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7. Avslutande Diskussion 
I kapitlet nedan diskuteras inledningsvis vilka svagheter som studien innehar, vilka alternativa 

metoder som undersökningen kunde anta samt även vilka styrkor det valda tillvägagångssättet har 

gentemot de alternativa sådana. Därefter mynnar studien ut i förslag till vidare forskning. 

7.1 Metodkritik 
Utöver databasernas svagheter, innebär den valda metoden, den komparativa designen och 

nyckeltalsberäkningnen vissa nackdelar. För undersökningen valdes två nyckeltal vilka skulle 

undersökas - avkastning på totala tillgångar och avkastning på eget kapital. Thanos och Papadakis 

(2012) föreslog i deras studie att flera nyckeltal bör appliceras vid beräkning av förvärvets 

lönsamhet, för att således nyansera förvärvets lyckande. Thanos och Papadakis (2012) pekade på 

att ROCE, avkastning på sysselsatt kapital, ROI, avkastning på investeringar, samt förändring i 

kassaflöden från operationella verksamheten är förekommande metoder för att undersöka 

förvärvets lönsamhet. Däremot valde denna undersökning att utesluta alla tre på grund av de 

komplikationer dessa kan orsaka. Den förstnämnda, ROCE, som beräknas genom EBIT dividerat 

med totala tillgångar, subtraherat med kortfristiga skulder, ger ett missvisande resultat eftersom 

uppköpet orsakar att skulderna på kort sikt blir abnormalt höga. Detta föranleder ett missvisande 

resultat när endast de första tre år efter förvärvet ska undersökas för utvecklingen. Om en längre 

period efter förvärvet skulle antas, skulle nyckeltalet kunna användas, däremot urholkas då en del 

av aktualiteten när endast förvärv från senast 2007 kan undersökas. Det andra nyckeltalet, ROI, 

bör naturligtvis vara en av de lämpligare måtten att anta, eftersom den nyanserar investeringens 

lyckande och ett uppköp rymmer i allra högsta grad inom definitionen av en investering. Här 

uppvisar det valda angreppsättet flera brister. Angreppsättet är uppbyggd på så sätt att utvecklingen 

över år undersöks. Tillvägagångssättet är att beakta denna utveckling via årsredovisningar (vilka 

återges i Orbis), och således kan inte investeringens mervärde undersökas vilket därigenom 

omöjliggör användandet av ROI. Det sistnämnda undersökssättet, förändring i kassaflöden från 

den operativa verksamheten (Operating Cash Flow, OCF) kan vid första anblick anses som en 

lämplig undersökningsmetod. Vid undersökning av procentuell förändring i nyckeltalet, med 

genomsnittlig beräkning av premerger och postmerger, kan någon av de två uppvisa negativa 

värden vilket genererar icke jämförelsebara tal. Om absoluta tal hade undersökts hade 

jämförbarheten minimerats, och reliabiliteten i studien likaså. Olyckligtvis gick nyckeltalet, i 

studiens sammanhang således inte att använda sig av. En undersökning av det operativa 

kassaflödet hade kunnat ge en grov jämförelse över huruvida väl det kan skapa mervärde efter, i 

jämförelse med innan förvärvet. Slutligen visar nyckeltalen företag som har varit mer lönsamma 

efter förvärvet men hamnar längre ner i skalan över lyckade/misslyckade förvärv. De förvärv som 

genererade en positiv utveckling efter förvärvet jämfört med innan förvärvet köptes alla under 

2011. Däremot korades inga av dessa fram som vinnare. Anledningen bakom detta är att 

marknadens utveckling under 2010 till 2011 var starkare (detta på grund av att 2008 och 2009 

uppvisade starkt negativa siffror) än den utveckling som förelåg tidigare. Det är således inte 

förvånande att två relativt medelmåttigt presterande företag under 2006 ansågs som vinnare när 

resterande del av marknaden fallerade. 

I den andra delen av undersökningen, den komparativa designen, undersöks förvärvets aktörers 

hypotiserade passform. Denna passform undersöks genom huruvida väl de två aktörernas 

affärsmodeller antingen kan komplettera eller förstärka varandra. Bristerna under denna del 

framkommer främst i hur informationen tas fram och bearbetas. Som tidigare nämndes under 
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kapitel 3.5, Causal Loop Model, och kapitel 3.7, Källkritik, hämtas indata för undersökningen från 

årsredovisningar, pressmeddelanden samt nyhetsartiklar berörande ämnet. Informationen som 

ligger till grund för analys kan vara vinklad från olika parter vilket påverkar helhetsbilden av 

företaget. Däremot bör det påpekas att alternativa tillvägagångssätt, exempelvis intervjuer med 

lednings- eller styrelsemedlemmar, inte nödvändigtvis bör uttrycka de tillkortakommanden som 

existerar i dess investeringsverksamhet. Framförallt för att det inte finns incitament för personerna 

i fråga att uttrycka svagheterna i sin investeringsverksamhet. Fördelar med detta hypotiserade 

tillvägagångssätt kan vara att forskaren kan få en djupare insyn över företagets strategiska 

tankegångar vilket för det mesta inte förekommer i publicerat material. På så sätt går denna studie 

miste om detta genom att undersöka publicerat material. Vidare förekommer svårigheter med 

tillgänglighet av information eftersom de studerade fallen i undersökningen på grund av sin storlek 

inte nödvändigtvis upptar stort medialt intresse i jämförelse med stora multinationella företag. 

Övriga tillkortakommanden som tillvägagångssättet med en CLM har, är svårigheterna med att 

styrka variablernas påverkan på varandra. För att höja validiteten i studien ska då varje ”byggsten” 

undersökas på djupet och variablernas korrelation ska inte endast härledas utan ett signifikant 

samband ska finnas. Denna studie baseras snarare på en grövre förenkling där variablernas 

samklang konstateras snarare än absoluta regressionsmått undersöks. Fördelen med det senare 

metodvalet är att en större bild kan målas och fokus förflyttas från de enskilda byggstenarna till att 

undersöka det uppköpta företagets samklang med den köpande parten. 

Det tredje huvudsakliga ämnesområdet där kritik kan riktas mot är tillvägagångssättet i dess helhet. 

Undersökningen med dels nyckeltalen och CLM är i större grad riktad mot företagets än förvärvets 

utveckling. Eftersom ROI exkluderades från studien är det svårt att påvisa huruvida förvärvet är 

lyckat eller inte. Det föranleder att endast de företag som har en mer solid affärsmodell eller mer 

tidsrelevant produkt kan vara de som undersöks snarare än de som har lyckats relativt bäst med sin 

förvärvsverksamhet. Däremot bör det påpekas att ett förvärv anstränger det köpande företagets 

resultaträkning, där de uppköpta företagens verksamhet kan behöva avvecklas och slutligen 

behöver skulderna vilka som byggs upp i samband med förvärvet behöver skrivas ned. Vidare kan 

det konstateras att företaget genomför flera förvärv i anslutning till varandra, en så kallad 

”shopping spree”. Det föranleder att undersökningen måste undersöka ett år snarare än ett förvärv, 

däremot kan det diskuteras kring huruvida den avgränsningen är för snäv. Detta eftersom flera 

förvärv kan genomföras under en två- till tre- årsperiod med bakgrund till att företaget försöker 

växa både mekaniskt och organiskt, exempelvis Data Respons. Det bör även påpekas att 

avgränsningen ”EU, 28 länder” samt internationella förvärv skapar en för stor begränsning vilken 

styr uppbyggnaden av modellen. Avgränsningen kan ha resulterat i att studien exkluderar delar av 

företagets långsiktiga strategi, där satsningar på den nationella verksamheten exkluderas. 

Anledning bakom begränsningen var framförallt för att minimera diskussionen kring kulturell 

distans, och dess inverkan på förvärvets prestation vilka många studier pekar som en avgörande 

faktor vid internationella förvärv. 

Det bör konstateras att även om undersökningen begränsas till bransch 737-x så finns det stora 

skillnader mellan aktörerna verksamma inom den. Aktörerna som korades fram som vinnare 

respektive förlorare hade alla ett antal skillnader i sin verksamhetsberättelse, där Evry arbetar med 

helhetslösningar för företag, ProAct IT arbetar med moln- och andra lagringstjänster, Anoto 

arbetar med lösningar för mobil datainsamling och Data Respons arbetar med framtagande av små 

komponenter skräddarsydda för dess kunders enskilda ändamål. Skillnaden mellan företagen kan 

resultera i svårigheter med jämförbarheten där, återigen, vinnarna och förlorarna kan förklaras av 
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dess verksamhet snarare än dess förvärvsverksamhet. Slutligen bör det lyftas fram att studien inte 

tar djupare hänsyn till integrationen, och har därför inte fullkomligen belyst vilken legal form som 

det uppköpta företaget antar efter avtalets slutförande, vare sig om det förblir en självständig enhet 

eller om det konsolideras och vad respektive beslut innebär. Rimligtvis bör det vara skillnader i 

synergier som företaget kan realisera, även beroende på förvärvets storlek. 

7.2 Rekommendationer 
Utifrån den diskussion som fördes i ovan kapitel kan förslag till vidare studier främst vara att bygga 

ut denna befintliga studie med att inkludera flera regioner och belysa due-diligence vid förvärv där 

stor kulturell distans föreligger. Därutöver kan studien utökas genom att även belysa inhemska 

förvärv för att därigenom skapa sig en bredare överblick av ett företags tillväxtstrategier, såväl på 

hemmamarknaden och utanför den. Gällande den kvalitativa delen av studien återstår 

förbättringsutrymme genom att belysa strategins förändring över flera år och därigenom kunna ta 

hänsyn till företagens shopping-spree. Denna form av studie hade varit speciellt nödvändig för 

företag som Data Respons vilka genomförde sex förvärv mellan åren 2006 och 2011. Eftersom 

den undersökta branschen är tämligen snabbrörlig skulle en liknande studie över passformen 

mellan affärsmodell och strategiska logiken i förvärv kunna genomföras över branscher med 

tyngre, mer trögrörliga företag. I sådana branscher genomförs färre antal förvärv per företag och 

uppköp av ett kan vara av större betydelse. Det bör rimligtvis finnas en mer strategisk logik i 

sådana förvärv, om inte motivet bakom är av defensiv karaktär. 

Det teoretiska bidraget i studien är huvudsakligen en inkorporering av förvärvsstrategin i 

affärsmodellen och förvärvsstrategins påverkan på resterande verksamhet. Detta kan vara en 

tillämpningsmöjlighet inom branscher där frekventa förvärv sker och en ständig anpassning av 

affärsmodellen är nödvändig för att klara av den snabbrörliga utvecklingen. 
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