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Författare:  Joakim Lindvall och Elisabeth Thorsén 
 
Handledare:  Hans Landström 
 
Nyckelord:  Uppköp, Förvärvstrategi, Synergier och Förhandling 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera vilka faktorer som är 

avgörande för ett värdeskapande uppköp samt att om det är möjligt 
utifrån dessa utläsa en modell för hur uppköpsprocessen kan göras 
värdeskapande.  

 
Metod: För att kunna besvara vårt syfte har vi studerat litteraturen som 

finns i ämnet uppköp och tagit del av de teorier som finns. Vi har 
utifrån teorin genomfört intervjuer på fallföretaget Getinge AB 
inklusive några av deras senaste förvärv. Efter detta har vi gjort 
ytterligare en teoretisk studie och kompletterat intervjuerna via 
epost och press. 

 
Slutsats: Motiv till uppköp är en kombination av flera. De vi definierat som 

avgörande är att öka marknadsandelar genom strategiska 
synergier, uppnå diversifiering genom breddning, att skapa tillgång 
till resurser för konkurrensfördel samt ökad kompetens. Faktorer 
för värdeskapande uppköpsprocess är ledningskompetens, uppköp 
i samma bransch, erfarenhet, bevarande av befintlig organisation 
och visa respekt för det uppköpta företaget.   



 

Förord 
 
Innan vi påbörjade skrivarbetet sökte vi ett ämne som fängslade och intresserade oss båda. Vi 
fastnade snart för ämnet uppköp. Under kandidatkursen i finansiering hade vi redan diskuterat 
debatten kring fusionernas kostnader och effekten av hur styrelser sporrar samgående. Vi fann 
förvärv ligga i tiden med tanke på alla nyheter om bud som läggs och företag som köps upp. 
Vi ville undersöka hur det kan komma sig att det sker så många uppköp om alla dessa uppköp 
inte lyckades. Till en början funderade vi också på varför företagare väljer att sälja och vilka 
problem och möjligheter ett litet företag har när det vill växa. Globaliseringstrenden bland 
företag de senaste åren är ett tydligt tecken på att företag söker sig till nya marknader för att 
konkurrera, då andra företag kommer och tar marknadsandelar på företagens gamla 
”hemmaplan”. Företagen tvingas helt enkelt söka sig internationellt för att klara sina 
lönsamhetskrav. Detta görs ofta genom uppköp av företag på andra marknader istället för 
uppstart och organisk tillväxt. När vi läste igenom vad som tidigare skrivits inom området så 
slog det oss att alla intressenter hade olika perspektiv och olika förklaringar till varför uppköp 
lyckades eller misslyckades med att bli en värdeskapande investering. Det tycktes att organisk 
tillväxt var den korrekta strategin för verkligt värdeskapande. Därför beslutade vi oss för att 
studera förvärv som lyckats för att finna faktorer för värdeförädling som kunde hjälpa företag 
att skapa ekonomi i tillväxt genom uppköp. Vi kontaktade Getinge som har stabil lönsamhet 
och som har förvärvat friskt sedan företaget bildades. Utifrån deras erfarenhet bestämde vi oss 
för att försöka bygga en modell som sammanfattade tidigare teorier och med hjälp av vårt 
fallföretag komma fram till nya slutsatser för vilka nyckelfaktorerna är för värdeskapande 
uppköp.  
 
Denna uppsats hade inte kunnat genomföras utan den hjälp som Getinge givit oss under dess 
uppförande. Framförallt vill vi tacka Ulf Grunander på Getinge AB som tog sig tid att svara 
på frågor, men även de dotterbolag som avsatte tid och tog emot besök och besvarade våra 
frågor. 
 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare Hans Landström som kommit med goda råd genom 
vårt arbete med uppsatsen.   
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till ämnet i uppsatsen som sedan fördjupas i 
problemformuleringen. Detta leder sedan fram till syftet vi valt i uppsatsen. Vi har även 
beskrivit våra avgränsningar och de definitioner som vi ansåg krävde en tydligare förklaring i 
detta kapitel. 
 

1.1 Bakgrund 
 
De senaste årtionden har trenden varit allt mer tydlig. Med den teknik och de 
transportmöjligheter som finns idag har företag blivit tvungna att effektivisera sina 
verksamheter och hitta nya vägar för att minska sina kostnader och öka sin produktivitet. 
Konkurrensen har hårdnat och för att kunna möta den har allt fler företag tvingats ut på den 
internationella marknaden för att försöka vinna marknadsandelar. Globaliseringen har tvingat 
företag att starta upp eller köpa upp företag runt om i världen för att knyta kontakter till 
aktörer som känner till marknaden och har tillgång till de distributionskanaler som finns 
lokalt. Detta kan kosta mycket pengar, men om det görs rätt kan det också leda till att 
företaget etablerar sig på en för dem ny marknad.  
 
När konkurrensen spetsats har företag inte tid att tillverka och lansera alla produkter som 
efterfrågas. Dessutom har många företag patent på sina produkter som gör det betydligt 
svårare för konkurrerande företag att etablera sig. Ett alternativ är att köpa upp företag för att 
slippa ha egen forskning som kan ta tid och kosta väldigt mycket pengar. Uppköpande företag 
är ofta villiga att betala mycket pengar för att komma över ett företags produkter och patent. 
 
Företagsförvärven har ökat konstant i världen från början av 1990-talet och framåt. Under 
1996 konstaterade FN i en rapport att företagen i världen beloppsmässigt spenderade mer på 
företagsuppköp som tillväxtmetod än något annat tillväxtsätt (KPMG, 2001). En av faktorerna 
till ökningen av antalet företagsförvärv är den avreglerade finans- och kapitalmarknaden, då 
en större möjlighet till finansiering underlättar att förvärva företag. Den svenska marknaden 
följer den internationella trenden. Åren 2001 och 2002 blev inte mindre än 32 av 
Stockholmsbörsens bolag uppköpta och i början av 2003 ligger snittet på hela ett företag i 
veckan. Dessa uppköp ger stora tidningsrubriker, men de flesta förvärven rör små företag. 
Diagrammet nedan illustrerar marknadsutvecklingen i Sverige. Lägger vi också till rörelser 
och hantverksföretag som byter ägare blir antalet förvärv mångdubbelt fler.  

Fig. 1.1 Totala antalet förvärv med svenska intressen. Källa: KPMG, 2001. 
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1.2 Problemformulering 
 
Bland mindre och medelstora företag ökar rörligheten i ägandet. Efterkrigsgenerationens 
företagare hade en större benägenhet att leva och pensioneras med sina företag. Dagens 
entreprenörer har ett mycket kortare perspektiv, där bland annat fritidsaktiviteter och liknande 
påverkar livsstilen och därmed benägenheten att avyttra de företag man driver fram. Det är 
vanligt idag att sälja för att ta hem vinsten och arbeta som privat finansiär (affärsängel) de 
sista åren av sin karriär. 
 
Mer än två av tre företagssammanslagningar misslyckas, hävdar professor Christian Berggren 
vid Linköpings Universitet. Han skriver också på Dagens Nyheters debattsida den 13 januari 
2003, tillsammans med TCO:s chefsekonom Roland Spånt och samhällspolitiska chef Roger 
Mörtvik och Sif:s chefsekonom Nils-Åke Carlsson, att bristande uthållighet bland 
företagsledningar och orimliga belöningssystem har medverkat till att svenska företag har 
lyckats med konststycket att göra sand av guld. Alltför många företagsledningar har tjusats av 
lockelsen i alltför snabbt växande, av dramatiska utspel och av att belöna sig själva långt över 
vad som varit rimligt och befogat. 
 
Professor Christian Berggrens slutsats i sin undersökning blir att många företagsledare tycks 
ha glömt bort att det är hårt arbete och långsiktighet som gäller för framgång, inte "snabba 
klipp". De företag som misslyckats kapitalt har ofta glömt bort det basala att det är arbete, 
kunskap, innovationer och aktivt ägande som är basen för välstånd och företagande, inte 
dramatiska gester, smarta börsplaceringar, fusioner och fondkapitalistisk indexjakt.  
 
En annan anledning till att många företagsfusioner misslyckas är att marknadsandelar 
krymper, nyckelpersoner hoppar av, och att framgångsrika innovationer hämmas av interna 
motsättningar. I stället för genväg är det en omväg till tillväxt. Storförvärven blir storförluster. 
Listan över företag som misslyckats kan göras lång men präglas genomgående av en stark 
övertro på att det är kapital som genererar värde och tillväxt - inte kunskap och arbete. 
  
Det finns dock många anledningar, utöver tillväxt, till varför företagsledningar vill expandera 
icke-organiskt. Många ekonomiska avhandlingar om fusioner och förvärv har de senaste åren 
visat på de höga kostnaderna för sammanslagningar och de uteblivna vinsterna. Vi ställer oss 
därför följande frågor: 
 
Hur ska företag gå tillväga för att lyckas med ett uppköp? 
 
Vilka problem leder till att uppköpsstrategier ofta misslyckas med att öka värdet i det 
förvärvade företaget?  
 
Vilken roll spelar företagets övergripande strategi för utvärdering av ett framtida lönsamt 
uppköp?   
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka faktorer som är avgörande för ett 
värdeskapande uppköp samt att om det är möjligt utifrån dessa utläsa en modell för hur 
uppköpsprocessen kan göras värdeskapande. 
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1.4 Avgränsningar 
 

• Vi har valt att arbeta med uppköp och har således valt att avgränsa oss från fusioner av 
olika slag, då relationens egenskaper påverkar lönsamheten och en fusion kan vara 
svårare att leda så att den blir värdeskapande.  

• För att kunna besvara vårt syfte på ett bättre sätt har vi valt att inte analysera nyckeltal 
och beräkningar vid olika uppköp. Vi har istället koncentrerat oss på att se hur ett 
företag har arbetat från start för att lokalisera de faktorer som gjort lönsamma 
konstaterade uppköp möjliga.  

• Vi kommer inte i undersökningen att analysera eller bedöma juridiska aspekter av 
uppköp. 

• Vi har valt i vår studie att arbeta med uppköp. Minoritetsintressen är alltså inget som 
inkluderas i studien. 

 

1.5 Definitioner 
 
Uppköp och Förvärv - Köp av andelar i företaget som överstiger 50 %.  
 
Företagsbesiktning - En svensk term för det engelska begreppet Due Diligence. 
 
Värdeskapande - När sammanslagning av resurser skapar ett värde som överstiger resursernas 
       enskilda värde, i fall av uppköp då summan av synergierna överstiger 
       omstruktureringskostnaderna. 
 

1.6 Disposition 
 
1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till ämnet i uppsatsen som sedan fördjupas i 
problemformuleringen. Detta leder sedan fram till syftet vi valt i uppsatsen. Vi har även 
beskrivit våra avgränsningar och de definitioner som vi ansåg krävde en tydligare förklaring i 
detta kapitel. 
 
2 Metod 
I metodkapitlet finns en grundlig förklaring till de val vi gjort i uppsatsen. Här finns beskrivet 
hur vi kom fram till valet av Getinge som fallföretag, men också en beskrivning av validiteten 
och reliabiliteten i undersökningen. Slutligen finns en beskrivning av vårt sätt att referera 
källor, våra personliga referensramar samt målgrupp. 
 
3-5 Teori 
I detta kapitel förklaras de teoretiska grunderna för vår problemformulering samt till vår 
analys. Avsikten är att ge en bas av tidigare forskning för att underbygga analysen av vårt 
fallföretag. Kapitel 3 är en övergripande beskrivning av olika motiv till uppköp. Kapitel 4 är 
en grundläggande genomgång av olika perspektiv vid ett uppköp för att ge en bakgrund. 
Kapitel 5 fördjupar sedan dessa perspektiv och ger en bättre grund för vår empiri och analys. 
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6-7 Getinge AB 
Här finns en presentation av vårt fallföretag och dess verksamhet samt vår beskrivning av 
Getinges strategier och taktik vid uppköp.  
 
8-9 Analys 
I detta kapitel presenteras resultaten vi kommit fram till i undersökningen. Vi analyserar även 
vårt resultat med hänsyn till vår teorigenomgång. 
 
10 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till i undersökningen. Vi presenterar 
även den uppköpsmodell vi tagit fram med hänsyn till våra slutsatser. Avslutningsvis finns en 
diskussion, förslag till framtida studier och beskrivning hur denna uppsats bidrar till tidigare 
forskning.
 
11 Källförteckning 
Här presenteras de referenser som vi använt oss av i vår uppsats.  
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2. METOD 
 
I metodkapitlet finns en grundlig förklaring till de val vi gjort i uppsatsarbetet. Här finns 
beskrivet hur vi kom fram till valet av Getinge som fallföretag, men också en beskrivning av 
vår undersökningsansats och validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Slutligen finns 
en beskrivning av vårt sätt att referera källor, våra personliga referensramar samt källkritik. 
 

2.1 Val av ämne 
 
Vi inledde med att läsa igenom grundläggande material för att bygga upp vår kunskapsbas i 
ämnet uppköp och på så sätt komma fram till vilket perspektiv vi ville ha på vår uppsats. Vi 
läste om uppköp av skiftande karaktär i managementtidskrifter och dagstidningar och 
repeterade vad vi tidigare hade läst om uppköp i kurslitteraturen. Genom detta arbete kom vi 
fram till vilket område vi ville ringa in och kunde utifrån detta bestämma uppsatsens syfte. 
 
Vi har valt att arbeta inom ämnesområdet uppköp, då det är ett ämne som vi anser kräver en 
ytterligare fördjupning för att förstå. Nästan dagligen hör man på nyheter eller läser i tidningar 
om nya uppköp eller att något företag har lagt ett bud på något annat. Ofta belyser 
dagstidningar den negativa utvecklingen i företag som arbetar med tillväxt genom uppköp. Vi 
ville utröna vilka faktorer som är avgörande för att uppköp sker och hur ett företag går 
tillväga för att uppnå ett positivt resultat av ett uppköp.  
 

2.2 Val av företag 
 
Vi har haft för avsikt att välja ett fallföretag verksamma på en marknad som inte har en 
extremt snabb utvecklingstakt, eftersom företaget då riskerar att inte bli tillräckligt 
specialiserat för att vi skulle kunna utläsa om de värdesätter sina nya kompetenser. Det bör 
vidare vara en stabil bransch så att resultaten inte störs mer än marknadsindex av 
konjunktursvängningar. Vi fastnade för Getinge och medicinteknik eftersom de har lyckats 
väl med att skapa lönsamhet och avkastning de senaste åren på den i övrigt ansträngda 
aktiemarknaden. Det är också allmänt accepterat bland affärstidningars skribenter att Getinges 
uppköp har varit värdeskapande och hjälpt Getinge till den position de har på marknaden för 
medicinteknik. Getinge har också en uttalad strategi att växa via uppköp, vilket också 
förklarar varför de har köpt upp 25 företag de senaste nio åren (se bilaga 3). Vi har valt att 
arbeta med ett fallföretag som har gjort många uppköp löpande under en längre period, då vi 
anser att rutin i fallföretaget gör undersökningen mer intressant och vårt syfte blir bättre 
besvarat. Vi har valt Getinge som vårt fallföretag då de har för avsikt att behålla det uppköpta 
företaget i sin verksamhet och alltså inte är ett investmentbolag. Därför har vi avgränsat oss 
ifrån uppköp som enbart görs för att öka värdet i det uppköpta företaget och som sedan skall 
säljas av.  
 

2.3 Val av respondenter 
 
När vi gjorde våra val av respondenter koncentrerade vi oss på att få intervjuer med personer 
som hade varit med vid själva uppköpet och hade en position i företaget som gjorde att de 
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deltog i förhandlingarna. Vid de inledande kontakterna med företaget fick vi 
rekommendationen att vända oss till Ulf Grunander, eftersom han är den som är övergripande 
ansvarig för utvärderingen av uppköp. En intervju med ekonomichef Ulf Grunander på 
Getinge var då ett naturligt val.  
 
När vi skulle välja respondenter bland Getinges uppköpta företag använde vi oss av Getinges 
årsredovisning och kontaktade cheferna för respektive företag. I fem enheter lyckades vi 
komma i kontakt med VD eller ekonomichef i det uppköpta företaget och samma person hade 
också varit delaktig i förhandlingarna när uppköpet ägde rum. Ytterligare två företag 
kontaktades, men tidsbrist från deras sida gjorde att vi inte hann genomföra några intervjuer 
inom tidsramen för undersökningen. Vi har sökt information om dessa företag och har kunnat 
konstatera att situationen i dessa två uppköp liknar den som visat sig på andra uppköpta 
företag. Vi anser därför att bortfallen inte skulle ha påverkat materialet avsevärt och att 
undersökningen kan anses rättvisande. 
 

2.4 Undersökningsansats 
 
Det finns huvudsakligen två metoder att systematiskt ta sig an samhällsförhållanden på ett 
teoretiskt sätt, en induktiv och en deduktiv. I den induktiva ansatsen utgås det ifrån ett 
empiriskt resultat för att formulera en ny formell teori. Detta har vi gjort med hjälp av en 
omskrivning av befintlig teori inom ett aktuellt ämnesområde. I den deduktiva utgår vi ifrån 
befintlig teori för att föra antaganden eller hypoteser som testas genom empiriska studier. Den 
kallas även för hypotetisk-deduktiv teoribildning. En teori blir aldrig fullständig varför det 
alltid är möjligt att härleda nya följdsatser och därefter testa dessa empiriskt. (Holme & 
Solvang, 2001)  
 
Eftersom vi har haft för avsikt att undersöka ett företags förvärvsprocess och jämföra dess 
metoder med teorin för hur ett uppköp genomförs, har vi använt en deduktiv ansats. Men vi 
har även använt en induktiv ansats, då vår förhoppning har varit att uppbringa en modell för 
hur lyckade uppköp ska genomföras grundad på våra slutsatser. Vi har därmed använt oss av 
en abduktiv ansats som är en blandning av induktiv och deduktiv ansats, genom att gå tillbaka 
och genomföra ytterligare en teorisökning efter att de första kontakterna med fallföretaget 
tagits. I samband med detta kompletterade vi våra intervjumallar med de ytterligare perspektiv 
som framkommit. 
 

2.5 Kvalitativ Fallstudie 
 
Med utgångspunkt från vårt syfte har vi valt att göra en kvalitativ fallstudie. Detta innebär en 
undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall, vilka studeras mer djupgående och i 
flera dimensioner (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi anser att vi genom en kvalitativ fallstudie 
har besvarat vårt syfte på bästa sätt, eftersom vår undersökning krävt en djupgående 
genomgång av bakomliggande fakta om hur hela uppköpsprocessen genomförs. Enligt vår 
mening har vi enligt denna metod haft möjlighet att ta fram mer nyanserade och djupgående 
fakta om problemet i vårt enskilda fall. Vi anser att våra intervjuer med respondenter 
arbetande i Getinge AB har givit oss ett djup i informationen om hur företaget arbetar och hur 
de lyckas få uppköp värdeskapande. Det finns dock en avgörande nackdel med en fallstudie, 
att vårt resultat endast kan appliceras på vårt fallföretag och inte går att generalisera till att 
gälla alla företag i motsvarande situation. Genom att basera en stor del av undersökningen på 
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teori som i sin tur bygger på mer omfattande fallstudier anser vi att vi har uppnått en hög grad 
av generaliserbarhet.  
 

2.6 Metod för datainsamling 

2.6.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som redan finns insamlade i något annat sammanhang. En svårighet 
ligger emellertid i att materialet oftast inte är anpassat för att belysa exakt de frågeställningar 
som du själv är intresserad av. (Lekvall & Wahlbin, 1993)  
 
För att samla in sekundärdata inledde vi med att söka information på biblioteken i Lund. De 
bibliotek vi använt oss av i Lund är Ekonomiska biblioteket, Ekonomiska Kursbiblioteket 
samt Universitetsbiblioteket. Efterhand har vi sökt sekundärdata även på andra bibliotek i 
landet och då har vi använt oss av databasen Libris. För att söka sekundärdata i Lund använde 
vi oss av sökmotorn Lovisa. Artiklar har vi sökt på olika affärstidningars hemsidor, 
branschorganisationers hemsidor och i Universitetsbibliotekets artikeldatabaser. 
Sökmotorerna vi använt oss av på Internet har varit; Google.com, Yahoo.com och 
Altavista.com. Sökorden har framförallt varit uppköp, Getinge, uppköpsprocess, motiv till 
uppköp och dess engelska översättningar. För upplägget av uppsatsen har vi använt oss av 
aktuell metodlitteratur.  
 
De sekundärdata vi har fått fram anser vi vara av god kvalitet och har valts ut efter vad vi 
anser grundläggande för vår studie. Det har inte varit svårt att finna tillräckligt med material 
om samgående. Däremot har det tagit mycket tid att selektera ut det som är mest intressant 
och relevant för inriktningen av vår studie.  

2.6.2 Primärdata 
Det finns olika metoder för att samla in primärdata. De vanligaste är enkät, telefonintervju, 
gruppintervju och personlig intervju. Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer, men 
har även varit tvungna att använda oss av telefonintervjuer då vi intervjuat personer 
verksamma runt om i världen. Vi valde i första hand personliga intervjuer för att få så god 
kontakt med respondenten som möjligt. Då det finns möjlighet för båda att närvara och ta del 
av intervjun anser vi att den också blir bättre genomförd med större möjlighet till följdfrågor.  
 
Vi har genomfört intervjuer med 6 respondenter i Getinge AB, varav en av respondenterna 
arbetar på huvudkontoret och resterande på Getinges dotterbolag. Sammantaget genomförde 
vi 6 huvudintervjuer, varav två var personliga. De två första intervjuerna förbereddes och 
följdes upp med ytterligare telefonsamtal och e-post kontakt. Vi anser inte det faktum att vi i 
övriga fall använt telefonintervjuer påverkat vårt insamlande av primärdata, då vi använt oss 
av teleteknik som gjort det möjligt för oss båda att lyssna på vad respondenten sagt, och haft 
möjlighet att ställa följdfrågor. Vi är medvetna om att vi inte haft möjlighet att avläsa 
ansiktsuttryck och kroppsmönster, men samtidigt har vi inte fått intrycket att någon 
respondent känt sig besvärad av våra frågor. De har svarat utförligt och spontant utvecklat 
frågorna i olika riktningar. Den av skribenterna som höll i telefonintervjuerna har stor rutin på 
att göra telefonintervjuer med företagsledare, 79 samtal mellan 30 och 45 minuter långa under 
våren, har givit oss en stor fördel jämfört med om en oerfaren telefonintervjuare skulle ha 
hållit samma intervjuer. Efter varje telefonintervju upprepade vi de svar vi fått av 
respondenten för att inga misstolkningar skulle ske.  
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Vi har genomfört en personlig intervju på plats i Getinge med ekonomichefen Ulf Grunander, 
vilken vi följde upp med ytterligare telefon och e-postkontakt. Grunander talade varmt om 
Getinge, vilket är självklart med hans position, och han ansåg att Getinges sätt att arbeta med 
sina uppköp var mycket bra. Materialet vi fick ut av intervjun med Ulf Grunander, samt 
tryckta presentationer av företagets förvärvsstrategi, var mycket detaljerat och grundligt och 
han verkade inte besvärad av att behöva svara på våra frågor. Han var mycket noga med att vi 
hade uppfattat allt på rätt sätt och upprepade med nöje svar för att inget skulle misstolkas. Vi 
har gjort ytterligare en personlig intervju kombinerad med studiebesök, vilken gjordes med 
VD Gert Linder på Getinge Skärhamn. Denna följdes sedan upp med ytterligare ett 
telefonsamtal då vi hade ytterligare frågor att ställa. Även här gav respondenten ett mycket 
obesvärat intryck och tog fem timmar av sin tid att diskutera igenom våra frågor grundligt och 
att visa oss runt på alla delar av företaget. 
 
Samtliga intervjuer vi gjort har skett utan större problem och vi har i samtliga fall fått ett 
trevligt och intresserat bemötande. I intervjuerna med VD Jos Bollen, Medibol Medical 
Products, VD Anders Persson, Lic Audio AB och ekonomichef Morgan Arvidsson, Arjo 
Hospital Equipment har vi följt upp den första intervjun med ytterligare telefon- och e-
postkontakt för att få en bredare grund att stå på. Vi har i samtliga upprepade intervjuer fått 
samma goda bemötande och där har vi också upprepat några nyckelfrågor så att vi var helt 
säkra på att vi fått rätt information vid första intervjun. Det enda företag där vi inte följde upp 
vår första intervju med ytterligare kontakt var i fallet VD Anders Persson och Lic Audio AB. 
Vi ansåg inte att en andra intervju med företaget skulle ge oss ytterligare information, och då 
företaget dessutom till stora delar är avstyckat och utsålt så fanns det inte mycket mer 
information att hämta där.  
 
Intervjuerna kompletterar varandra och har givit oss en utförlig bild av hur Getinge arbetar. 
Intervjuerna valdes då de anses ha varit ett representativt urval av de företag som Getinge 
köpt upp, eftersom de olika företagen har olika nischer och olika förhållanden till Getinge AB 
och även köpts upp vid olika tidpunkt. Samtliga intervjuer har genomförts för att få en bättre 
grund till vår undersökning och för att ge en fördjupning i Getinge AB:s förvärvsstrategi. 
Intervjuerna med respondenterna i dotterbolagen har alltså inte enbart skett för att få reda på 
varför de köptes, utan även för att ge oss information om hur Getinge arbetar med sin 
integrationsprocess. En av våra respondenter, Arjo, deltar i beslutsfattandet av vilka företag 
som kan tänkas komplettera produktportföljen i affärsområdet Extended Care. Morgan 
Arvidsson var därför väl insatt i Getinges strategier för uppköp.   
 

2.7 Validitet 
 
Med validitet menas att undersökningen mäter det som man avser att mäta (Lekvall & 
Wahlbin, 1993). I vårt fall innebär detta att samla in data som är relevant för vårt syfte. För att 
kunna besvara våra frågor har vi i första hand använt oss av personliga intervjuer på Getinge 
AB samt företag som de köpt upp. Vi har även tagit del av Getinge AB:s skriftliga 
uppköpsförfarande enligt internt tryckt material. 
 
Litteraturen vi använder oss av i uppsatsen är vald utifrån vad många andra författare har 
använt som referenser vid sina fallstudier och diskussioner av uppköp. Många uppfattningar 
som författare har harmonierar. När många forskare har undersökt uppköp utifrån samma 
perspektiv och mål och kommit fram till samma resultat kan dessa resultat anses bekräftade. 
De forskare vi använt som referenser och deras resultat är väl dokumenterade i olika skrifter 
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och anses pålitliga. Vi har i vår undersökning grundat analysen på slutsatser som bekräftade 
forskare har dragit. Vi anser därmed ha minskat risken för att vi använt oss av icke bekräftade 
påståenden och därmed fått fram ett resultat som kan användas av framtida forskare och 
undersökningar.  
 
För att få så korrekt information som möjligt var det väsentligt för oss att få genomföra våra 
intervjuer med personer på Getinge AB som var insatta i hur uppköpsprocessen fortlöper och 
hur de gick tillväga i ett inledande skede. Vi var också i behov av att intervjua personer på de 
uppköpta företagen som var insatta i processen när deras företag köptes upp. Eftersom vi 
bokade tid för telefonintervju i förväg hade respondenterna tid till uttömmande svar på våra 
frågor och dialog mellan oss och respondenten. Genom att förbereda respondenterna med att 
skicka huvudfrågorna till dem i god tid i förväg har de kunnat förbereda sig och ge tydligare 
svar, vilket ökar validiteten i undersökningen. Vi upprepade även svaren från 
telefonintervjuerna efter att intervjun var klar för att kontrollera att inga misstolkningar skulle 
ha skett. Detta ökar också validiteten. 
 
Vi har använt oss av personliga intervjuer i första hand, men av kostnadsmässiga skäl och vår 
tidsbegränsning var vi tvungna att även använda oss av telefonintervjuer. Vi är väl medvetna 
om att telefonintervjuer inte är det bästa alternativet sett ur validitetsaspekten, men för att 
komma undan problemen med att endast en av oss kunde ställa frågor använde vi oss av 
dagens teknik vilken möjliggjorde att vi båda kunde lyssna på samtalet samtidigt. Intervjuerna 
var mycket väl förberedda och vi tror inte att det faktum att några av dem skedde över telefon 
har påverkat materialet vi fick in. Det faktum att en av oss har stor rutin i att intervjua 
personer över telefon anser vi vara en klar fördel som också gör att vi fått den information 
som vi sökt.  
 
Vi anser att vi med vår metod har lyckats frambringa en hög validitet i undersökningen och vi 
anser att undersökningen, intervjuerna och vårt val av sekundärdata har gett det resultat som 
vi önskade med hänsyn till vårt syfte. 
 

2.8 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i undersökningens mätinstrument och därigenom 
kunna uppnå samma resultat om undersökningen görs om (Lekvall & Wahlbin, 1993). För att 
öka reliabiliteten och öka möjligheten att göra om studien med samma resultat har vi beskrivit 
våra val samt tillvägagångssätt noggrant. Detta både när det gäller insamlandet och 
uppbyggnaden av den teoretiska referensramen och insamlandet av det empiriska materialet. 
 
Vi har valt att skicka ut en intervjumall innan vårt besök eller vår telefonintervju. Det finns 
både fördelar och nackdelar med att göra så. En av fördelarna är att den intervjuade kan bilda 
sig en uppfattning om vilken information som vi önskar erhålla. En nackdel kan till exempel 
vara att det finns en risk att den intervjuade ger förberedda svar för att verka i bättre dager. 
Därför har vi valt att inte låta frågor som kräver spontana svar vara med på intervjumallen, 
medan frågor som bara syftar till att ge rena fakta kan avslöjas i förväg för att bespara tid. 
Intervjumallen är bifogad sist i uppsatsen som bilaga 1. 
 
Risken med att genomföra intervjuer är att frågor och svar kan tolkas olika då vi alla har olika 
verklighetsuppfattningar. Av den anledningen kan det vara svårt att upprepa en intervju och få 
samma svar. Däremot kan denna risk minska om de som håller i intervjun är väl förberedda 
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och är införstådda med intervjuteknikens alla dimensioner. Eftersom vi båda deltog vid 
intervjuerna och därmed kunde dela ansvaret att studera dessa olika dimensioner, fick vi en 
bättre totalbild av dem. Vi har därför svårt att tänka oss att nya intervjuer skulle ge ett 
annorlunda resultat. Dessutom upplevde vi respondenterna som öppna och trovärdiga och gav 
inga indikationer på att vilja dölja information. De repeterade bland annat ofta sina svar och 
frågade om vi hade förstått vad som sades och för att vi inte skulle kunna misstolka några svar 
repeterade vi dem efter att intervjun vara avklarad. Därmed anser vi att reliabiliteten under 
intervjuerna är god.  
 
Vi anser att reliabiliteten i våra referenskapitel är mycket god. Vi har selekterat ut den teori 
som vi anser vara relevant på ett mycket noggrant sätt och vi hade inte gjort en annorlunda 
selektering om den hade gjorts om.  
 

2.9 Referering till källor 
 
Vi har valt att använda oss av Harvardsystemet för att referera våra källor. Vi har dock några 
justeringar som vi beskriver här: 

• En referens som står innanför punkten hänvisas till meningen.  
• En referens som står efter punkten hänvisar till texten som finns från senaste 

källhänvisning och fram till referensen. 
• Om en källa står sist i ett stycke efter punkten så hänvisar stycket till denna källa. Det 

kan dock fortfarande finnas meningar eller delar av stycket som hänvisas till annan 
källa. 

• I några fall står källan i inledningen av ett stycke. Då refereras stycket till källan om 
inte annat nämns i texten. 

 

2.10 Personliga referensramar 
 
Vi som skrivit den här uppsatsen har två olika bakgrunder. Joakim Lindvall började sin 
högskoleutbildning på Högskolan i Halmstad och studerade där i två och ett halvt och 
tillbringade därefter ett halvår på Troy State University  i USA. Lindvall har läst det senaste 
året i Lund med inriktning mot finansiering och även skrivit kandidatuppsats i finansiering. 
Elisabeth Thorsén har läst i Lund med inriktning mot strategi, och har även läst kurser i 
management på Copenhagen Business School och på Ecole Supérieure du Commerce; 
Marseille-Provence i Frankrike.  
 

2.11 Målgrupp 
 
Målgruppen som uppsatsen vänder sig till studenter som är intresserade av ämnet uppköp och 
vill lära sig mer om hur det går till att verkligen selektera ut och köpa upp ett företag. 
Uppsatsen vänder sig också till företagare eller blivande företagare som kan komma att bli 
inblandat i ett uppköp, antingen genom att själv vara med  och planera ett eventuellt uppköp 
eller själv vara anställd eller ägare av ett företag som kan komma att köpas upp.  
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2.12 Källkritik 
 
Vi är medvetna om att när vi valt att göra en kvalitativ fallstudie kan våra resultat vara svåra 
att generalisera på andra företag. Vår förhoppning är dock att våra slutsatser ska kunna 
tillämpas av andra företag i liknande situationer som vårt fallföretag. Det krävs dock fortsatta 
studier för att se om våra slutsatser och vår modell är applicerbar på andra företag i liknande 
situationer.  
 
Ett problem vid insamlandet av primärdata har varit de långa väntetiderna för att kunna få 
genomföra våra intervjuer. Detta har gjort att vi inte kunnat upprepa intervjuer vid flera 
tillfällen och därmed inte gett oss den fördjupning i företagen som vi önskat inledningsvis. Vi 
är medvetna om att det hade varit till metodens fördel om vi kunnat genomföra flera intervjuer 
på samtliga företag, men tiden har varit en begränsande faktor.  
 
När man genomför en fallstudie på ett företag kan partiskhet ibland utgöra ett problem. 
Undersökningens validitet kan påverkas av att respondenterna vid insamlandet av data kan ge 
en alltför okritisk bild av företaget, vilket i värsta fall kan leda till falska resultat vid analys av 
empirin. Vi har försökt vara kritiska till den information vi samlat in, men inser att det kan 
förekomma viss partiskhet då man rycks med och blir allt mer involverad i fallföretaget. 
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3. MOTIV TILL UPPKÖP 
 
I det här kapitlet finns en beskrivning av de teorierna till varför ett uppköp sker. Kapitlet 
avslutas med en förklaring till vad synergier innebär. Texten grundar sig på Jens 
Gammelgaards (1999) idéer och tankar om inget annat sägs i texten. 
 
 
I mer än 100 år har uppköp använts för att genomföra olika strategier, vars mål skiljer sig 
relativt mycket åt beroende på strategi (Chandler, 1990). Att ett uppköp grundar sig på att få 
in ny och bättre kompetens i sitt företag är det nyaste motivet till ett uppköp och det här kan 
vara nästa steg för stora multinationella företag att utvecklas och bli ännu mer framgångsrika. 
Texten refererar därför olika möjligheter att växa och att utveckla konkurrensverktyg i olika 
tidsperioder och i olika branscher.  
 

3.1 De klassiska teorierna 
 
Motiv Resultat Teori 

Minimera kostnader Storskalighet reducerar kostnader Stordriftsfördelar 

Minimera kostnader Vertikala uppköp reducerar maktkostnader Transaktionskostnad 

Marknadsandelar Skapa eller utöka försäljningsmöjligheter Tillväxt 

Marknadsstyrka Mer än normal vinst Monopol 

Minimera risken Minimera fluktuationer i intäkter Diversifiering 

Minimera finansiella kostnader Reducera kapitalkostnad och utnyttjande av skattesköldar Skuld/Eget kapital 

Spekulation Uppköpspriset är lägre än korrekt marknadspris Undervärdering 

Ledningens ambitioner Maximera ledningens förmögenhet Maktbyggande 

 
Fig.  3.1. De klassiska teorierna. Källa: Gammelgaard, 1999 

3.1.1 Stordriftsfördelar 
Om ett företag köper upp ett annat finns det en möjlighet att minska kostnaden per producerad 
enhet genom att det sammanslagna företaget producerar betydligt mer. Motivet med att 
minska kostnaden är vanligt förekommande vid horisontella uppköp, där det är lätt att 
sammanslå produktionen till gemensamma fabriker. Ett uppköp med det här motivet kan leda 
till att det sammanslagna företaget får en överkapacitet att producera även någon annan 
produkt eller rent av kan stänga igen någon fabrik, vilket gör att kostnaden per enhet 
producerad minskar ännu mer (Dettmer, 1963). Andra orsaker till minskade kostnader kan 
vara att det sammanslagna företaget får en gemensam marknadsföring och en gemensam 
redovisning (Florence, 1953). En negativ aspekt vid ett uppköp av det här slaget är att 
administrationen kan bli för stor och därmed leda till ökade kostnader (Penrose, 1959).  
 

3.1.2 Transaktionskostnad 
Teorin med transaktionskostnad relaterar till vertikala uppköp, till exempel ett uppköp av en 
leverantör som säljer en för ditt företag viktig resurs. Uppköp av det här slaget minskar 
kostnaden för makten som din leverantör tidigare haft. Leverantören hade kanske monopol på 
just den här resursen och kostnader för höga priser och kontraktsskrivande elimineras härmed 
(Hart, 1995). En annan anledning till ett uppköp av det här slaget är att företaget kan vara i 
stort behov av att den här produkten levereras i tid och i rätt storlek. Om företaget har 



VÄRDESKAPANDE FÖRVÄRV   KAPITEL 3: MOTIV TILL UPPKÖP 

 13 

problem med sin leverantör på den här punkten spelar det ingen roll om leverantören är 
pålitlig (Jervis, 1971). Även efter att ett uppköp av leverantören skett så finns det problem. 
Agentproblematiken som tidigare fanns mellan de två företagen kan fortsätta, men nu internt. 
Frågan är då om kostnaderna minskar för det sammanslagna företaget eller om de fortsätter 
vara desamma.   
 

3.1.3 Tillväxt 
Det vanligaste motivet till ett uppköp är tillväxt, mycket på grund av att det är ett enkelt mål 
att uppnå (Starbuck, 1965). Tillväxt är ett mål som relaterar till fördelen med att vara stor på 
marknaden. Många företag tror att om de bara är stora nog så kommer de att ha en 
konkurrensfördel och en effektiv barriär mot hot av att andra företag ska komma in på 
marknaden. Tillväxtmotivet behandlas inte speciellt mycket i forskares rapporter på grund av 
att tillväxt inte är det enda motivet till att ett specifikt företag köps upp. Istället är det uttalade 
motivet bakom uppköpet oftast att försöka komma in på en ny marknad och vinna 
marknadsandelar. Genom uppköpet kan det sammanslagna företaget utnyttja varandras 
distributionsnät och säljorganisationer vilket är viktigt, men också goodwill är ett motiv som 
döljer sig bakom motivet tillväxt och visar vikten av att köpa upp rätt företag (Hallen & 
Wiedersheim-Paul, 1982). 
 

3.1.4 Monopol  
Ett företag kan ha som mål att bli marknadsledande genom att köpa upp konkurrenter på 
marknaden. Om uppköpet är tillräckligt stort kan företaget inbringa monopolistiska inkomster 
genom att göra vinster som är över normalt. Genom ett uppköp av en leverantör kan företaget 
få en monopolistisk styrka på marknaden och skapa barriärer mot nya konkurrenter genom att 
ha den billigaste resurstillgången. Om ett företag får denna marknadsstyrka kan de förlänga 
tiden då de har onormalt höga vinster (Hughes, Mueller & Singh, 1980). En monopolposition 
förbättrar också företagets position vid olika försäljningsförhandlingar, då det är den enda 
leverantören av en viss vara (Gilbert & Newbery, 1992). Det finns å andra sidan ett stopp för 
hur stor tillväxt ett monopolföretag kan få och det grundar sig på lagar som förbjuder stora 
monopol på marknaden, men lokalt kan de finnas. 
 

3.1.5 Diversifiering 
Ett annat motiv till uppköp inom samma bransch är att reducera osäkerheten som uppkommer 
med konkurrens (Pfeffer & Salancik, 1978). I teorin om diversifiering har det riskaversa 
företaget en möjlighet att minimera risken genom att expandera aktiviteter till olika 
affärsområden och därigenom jämna ut fluktuationen på intäkterna. Det här motivet var 
mycket vanlig vid uppköp under 1960- och 1970-talet, men har idag blivit allt mindre viktigt. 
Detta på grund av att de flesta konglomeratuppköp misslyckades ge ökat värde och slutade 
med förluster för det köpande företaget. Teorier visar också att för en aktieägare är det 
betydligt bättre att finnas på olika marknader genom innehav i olika företag än genom att ett 
företag befinner sig på flera olika marknader (Lewellen, 1971). Pitts (1976) ger tre argument 
till varför ett företag bör diversifiera sig; först och viktigast var att företaget inte står och faller 
med ett affärsområde, som andra argument anger Pitts att det diversifierade företaget har 
möjligheten att förflytta resurser till det affärsområde som mest behöver dem och som sista 
argument har företaget möjligheten att kommersialisera mer spritt vad gäller teknologiska 
innovationer.  
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3.1.6 Finansiella synergier 
Förtjänster genom finansiella synergier sker genom förändringar i storleken på skulden och 
det egna kapitalet i företaget, vilket resulterar i en mindre kostnad för kapital eller bättre 
utnyttjande av skattesköldar. Den mindre kostnaden för kapital härstammar från storleken på 
det sammanslagna företaget. Stora företag får ofta låna pengar till en lägre ränta och risken för 
konkurs minskar också i det sammanslagna företaget då kapitalet blir ett gemensamt. Det är 
också möjligt att finansiärer hellre lånar ut kapital till ett företag som är stort och diversifierat, 
än ett som är litet och specialiserat (Steiner, 1975). Att öka lånegraden ger också en finansiell 
synergi då företaget kan utnyttja skattesköldar. Den här strategin är effektiv så länge värdet av 
den reducerade skatten är större än eventuella svårigheter med höga räntekostnader (Brealey 
& Myers, 1988). Ett sammanslaget företag med en mindre risk för att gå i konkurs kan få en 
ökad kredit, jämfört med de enskilda företagen ihop, och därmed öka möjligheten till att 
utnyttja skattesköldar ytterligare (Lewellen, 1971).  
 

3.1.7 Undervärdering 
Barney`s (1986) teori om undervärdering ser ut enligt följande. Om ett företag gör 
bedömningen att ett företags nuvärde efter ett uppköp är högre än vad marknadspriset visar, 
kan detta företag bli ett mål för uppköp. Företaget är alltså undervärderat. Det hela grundar sig 
på att det köpande företaget gör en beräkning av tillgångarnas nuvärde i målföretaget och 
anser att de inte stämmer med marknadspriset. Motsatsen händer dock relativt ofta, det vill 
säga att ett företag övervärderar ett annat och köper ett företag utan möjlighet att öka det 
sammanslagna värdet.  
 
Privat information är en annan källa till undervärdering av ett företag. Om det köpande 
företaget har tillgång till privat information, som inte marknaden har, har de en möjlighet att 
köpa företaget till ett pris som ligger under det verkliga marknadspriset (Barney, 1988). Till 
sist kommer allt att bero på hur företaget värderar sina egna tillgångar och teoretiskt kommer 
de att använda sig av den metod som ger dem det högsta nuvärdet. I verkligheten är det andra 
underliggande strategier som avgör hur intressant ett företag är för uppköp. Om det är 
intressant kommer förhandlingar att inledas eller aktier köpas på aktiemarknaden. Det enda 
som kan hindra ett eventuellt uppköp i den här situationen är priset. Det är upp till det 
köpande företaget, baserat på den privata information de har, att bestämma hur mycket de är 
villiga att betala.  
 
En annan sak som påverkar är konjunkturen. Aktiekurser har en tendens att följa varandra. 
Om ett stort företag visar ett dåligt resultat och dess aktiekurs sjunker är det vanligt att även 
andra företags aktiekurser i samma bransch sjunker. Om detta är en stor nedgång kan detta 
leda till undervärdering av företag och de kan bli mål för uppköp (Hughes, Mueller & Singh, 
1980).  
 

3.1.8 Imperium  
Teorin med imperium kan anknytas till annan teori, där det går under namnet agentteori. 
Chefer kan ha privata eller personliga orsaker till investeringar, som ur en ekonomisk 
synvinkel kan förefalla konstiga, men som kan vara av högt värde för individen. De tidigare 
motiven till ett uppköp härstammar utifrån att försöka maximera värdet för aktieägarna, 
medan detta motiv fokuserar mer på chefers privata värde. Teorin för imperium förklarar den 
här situationen med att ledningen vill ha tillväxt för personliga orsaker och uppköp som 
passar in i detta. Den viktigaste förklaringen är lönen, där lönen baseras på storleken på 
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företaget (Mueller, 1969). Andra motiv till imperium är prestige och makt och att chefer från 
stora företag har lättare att få platser i andra styrelser och kommittéer (Pfeffer & Salancik, 
1978).  
 
Chefer gör gärna konglomeratuppköp, och därmed diversifierar företaget, av den anledningen 
att de vill minska risken för att bli av med sitt arbete och sitt rykte (Amihud & Lev, 1981). En 
annan anledning till att uppköp sker är det fria kassaflödet, vilket har sin påverkan genom att 
alla uppköp som har ett positivt nuvärde genomförs. Detta kassaflöde tillhör aktieägarna, men 
används för investeringar istället och därmed växer företaget till en storlek som är större än 
optimalt (Jensen, 1986). En annan aspekt som är viktig är tidsperspektivet. Chefernas 
tidshorisont är betydligt kortare än aktieägarnas och därför är de framförallt intresserade av 
investeringar som ger ett ökat värde på kort sikt medan de finns kvar i företaget (Jensen & 
Meckling, 1976).  
 
 

3.2 De dynamiska teorierna 
 
Motiv Resultat Teori 

Konkurrensfördelar Rena kompetenser säkrar en konkurrensfördel Kompetens 

Resurser En unik samling av resurser och effektiv ledning av dem Resursbaserat 

Position Ny position i ett nytt nätverk, bas är tillit och relationer Nätverk 

Kompetenscentrum Tidigare relationer skapar den nödvändiga information Kombinerat  
  som behövs för att kunna plocka ut ett målföretag med Bemötande 
  kompetens. Det är möjligt att förflytta resurser och    
  använda dem på ett vinstutnyttjande sätt.   
 
Fig. 3.2. De dynamiska teorierna. Källa: Gammelgaard, 1999. 
 

3.2.1 Kompetens 
Den stora skillnaden mellan kompetensteorin och de klassiska teorierna är lokaliseringen och 
överförandet av resurser. Det uppköpta företaget och dess resurser är det intressanta i den här 
teorin och inte bara resurserna. Målet med uppköpet är övertagandet av unika resurser och att 
överföra dem till det köpande företaget. De unika resurserna kan vara ett visst genomförande, 
en speciell kunskap eller användandet av resurser i kombination med andra resurser. Det svåra 
är att fastställa när ett företag har en unik kunskap och när ett köpande företag kan dra nytta 
av den.  
 
En kompetens är unik och svår att imitera. Den är bara lokaliserad i ett företag och 
användandet av den är överlägsen. En kompetens måste också ge ett värde för kunderna till 
företaget och ge en uppköpare en entré till en ny marknad. Genom att ha en speciell 
kompetens i sitt företag har företaget en komparativ fördel jämfört med dess konkurrenter.  
 
Den viktigaste frågan i kompetensteorin är att identifiera en företags speciella kompetens. 
Kompetensen ligger inte i den speciella produkten, som vid patent, utan underliggande 
faktorer som ger en fördelaktig position på marknaden, som ett varumärkes image och 
distributionsnät. Kompetensen kan därför finnas i varje del i organisationen och kan också 
vara unik för företaget.  
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3.2.2 Resursbaserat 
Den resursbaserade teorin fördjupar sig på resurserna och användandet av dem. Den här teorin 
har sin grund i beskrivningen av resurserna, den administrativa organisationen av dem och hur 
de påverkar tillväxten i företaget. Viktigt är idén om komparativa fördelar som grundar sig på 
det här perspektivet, men också hur tillväxt (såsom uppköp) länkas till resurserna. Så 
sammantaget kan man säga att kompetens kommer från innehavet av unika resurser och 
ledningens och organisationens sätt att använda dem effektivt.  
 
Företag inom samma bransch konkurrerar med olika sammansättningar av resurser och 
använder sig av olika strategier och sammansättningar av produkter och marknader. Det här 
skapar en variation av företag, där några av dem har en kompetens som ger komparativ fördel 
(Rumelt, 1984). Det här illustreras av att om ett företag vill köpa kompetens så finns det bara 
specifika företag som har denna jämfört med om ett företag vill komma åt marknadsandelar 
eller produktionsanläggningar.  
 
Basen för kompetens är ofta en sammansättning av resurser, såsom kunskap, erfarenhet, 
skicklighet och strategi, vilka har utvecklats tillsammans under en lång tid (Nelson & Winter, 
1982). Företag är därför speciella sociala uppfinningar, som reflekterar unikheten, 
skickligheten, erfarenheten och beteendet hos dem som arbetar där. Det här är faktorer som 
har format och kommer att forma kompetensen i ett företags kultur.  
 
Wernerfelt (1984) kombinerar unika resurser och ett uppköp. Han argumenterar att uppköp 
ger ett företag möjligheten att uppta kompetens utifrån, som annars är omöjligt att skapa. Han 
har fyra frågor som ett företag ska ställa sig själva innan ett uppköp blir aktuellt.  
 

• Vilka resurser har företaget? 
• Vilka av dessa resurser kan företaget dra effektivt nytta av? 
• Vad är kostnaden för att göra detta? 
• Vad kan företaget betala för dem? 

 
Ett uppköp är mer än ett köp av fysiska tillgångar, då det mesta av värdet relaterar till resurser 
som finns inbäddat i företaget. Alla företag har resurser, vad som spelar roll är kvalitén på 
dem. Ett företag kan ha unika resurser, men det betyder inte att det köpande företaget kan dra 
nytta av dem. Kompetensen kanske inte passar in i det köpande företagets strategi eller så kan 
det vara för svårt att överföra kompetensen. Vad det köpande företaget verkligen behöver är 
den privata informationen om resurserna. Frågan är hur det köpande företaget får tag i den här 
informationen? 
 

3.2.3 Nätverk 
En nyare metod att karakterisera företag och dess strategier är teorin om nätverk, vilken 
beskriver företaget genom dess internorganisation och externa relationer. Den här teorin 
inkluderar uppköp, då en anledning till ett uppköp kan vara att säkra en position i ett annat 
nätverk. Att köpa ett utländskt företag inkluderar inte bara byggnader, personal, maskiner och 
humankapital utan också kontakter till kunder, leverantörer, forskning, universitet, kunskap 
om konkurrenter, allianser och fusioner. Ett motiv till ett uppköp kan vara ett företags 
kunskap och kontakter om den lokala marknaden.  
 
Ett nätverk är ett system av relationer mellan aktörer som är beroende av varandra och vars 
samarbete är av stor vikt för dem alla. Ett företag kan tillhöra flera nätverk, ett nationellt 
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nätverk, ett nätverk för forskning med flera. Relationerna mellan företag är mycket viktig i 
teorin om nätverk, speciellt vid uppköp. Företag på en marknad är oberoende enheter som 
kontrollerar resurser, men inget företag kan överleva utan samspel med andra företag. 
Samspelet är väsentligt dels för att få tillgång till fysiska resurser, men också för att kunna ta 
del av icke fysiska resurser såsom kunskap.  
 
En långvarig relation mellan två företag skapar förtroende och gör det möjligt att ingå i ett 
vinstgivande utbyte. I teorin om nätverk är konkurrenter inte nödvändigtvis fiender och 
resultatet av en långvarig och vänlig relation leder ofta till ett uppköp. Det är ofta inom 
nätverket som ett företag som vill göra ett uppköp börjar sökandet efter kandidater. Detta då 
relationen har gett en kunskap om företaget och denna medverkar till att integrationen skulle 
bli lättare att genomföra.  
 
Tillit är en annan väsentlig del i nätverksterminologin. Tillit och förtroende tar tid att skapa, 
men om en relation kommit så långt är det en klar fördel för båda parter. Nätverk är också en 
process av upptagande, där företag anpassar sig till varandra med modifierade produkter och 
processer, attityder, kunskap och strategier. Resultatet efter en sådan process är att företagen 
får ett gemensamt affärsspråk och regler och standardiserar beslut.  
 
Nätverksteorin ger tre nya motiv för ett uppköp. I de ”traditionella” förklaringarna, synergi, 
marknadsstyrka mm, relaterar motiven till insidan av det köpta eller köpande företaget. Teorin 
om nätverk vidgar perspektivet genom att inkludera relationer till omgivningen. Det första 
motivet för ett uppköp i teorin om nätverk är att skapa eller utveckla en särskild position på en 
ny marknad. Det andra är att långvariga familjära eller personliga relationer motiverar ett 
uppköp. Det tredje och viktigaste är att uppköpet ska bli ett centrum för kompetens, eller att 
företaget ska kunna bli ett sådant. Det sista ger en bredare syn på kompetensperspektivet, 
genom att lägga till nätverk som en viktig del i motiven till uppköp. 
 

3.2.4 Nätverk och kompetens som en kombinerad förklaring 
Ett uppköp med kompetens som grund är ett nytt sätt att följa den dynamiska strategin där den 
strategiska rollen för det uppköpta företaget är av största vikt. Den grundläggande faktorn för 
uppköpet är de tidigare relationerna mellan företagen i de fall då kompetensresursen är svår 
att finna. Det grundläggande motivet är fortfarande att säkra en framtida konkurrenskraftig 
position på en särskild marknad (nätverk). Därför köper ett företag upp ett annat som har en 
unik och viktig resurs (och finns i nätverket). För att försäkra sig om att priset är det rätta och 
att det är möjligt att överföra och utnyttja de underliggande fördelarna, väljer ofta det köpande 
företaget välkända företag.  
 
Det kombinerade förklaringen av nätverk och kompetens ger därför ett långsiktigt perspektiv. 
Från att börja vid den allra första affärsuppgörelsen företagen emellan tills ett av företagen 
köps upp av det andra. Under den här tiden har ett stort förtroende byggts upp. Efter själva 
uppköpet kommer en lång period då integrationen kommer att äga rum.  
 

3.3 Synergi 
 
Ingen av de ovanstående anledningarna till uppköp är att föredra om det inte finns några 
synergieffekter, alltså om värdet av de två företagen tillsammans inte överstiger de två 
företagens värde var för sig. Då finns det andra bättre vägar för att öka tillväxten i ett företag 
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än genom uppköp. Om ett företag arbetar för att få synergieffekter är det resurserna i det 
uppköpta företaget som står i fokus. Genom att slå samman företagen är det möjligt att nå en 
2+2=5 effekt (Teece, 1987). Den mest klassiska synergieffekten vid ett uppköp är att det 
köpande företaget ökar de ekonomiska resurserna och för in ny kunskap till det uppköpta 
företaget. I det här fallet går utbytet bara en väg, från moderbolaget till dotterbolaget (Weston, 
Chung & Hoag, 1990). Bristande ekonomiska resurser kan vara en flaskhals för många 
företag genom att operationella resurser står oanvända. Om man kan öppna upp denna 
flaskhals, och samtidigt får in mellanchefer från det köpande företaget, kan detta ge synergier 
(Sanchez, 1999).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.3 Synergins hörnstenar. Källa: Sirower, 1997 
 
Sirower (1997) definierar synergi som en ökning av avkastning i det kombinerade företaget 
som överstiger det som de två företagen förväntas uppnå var och en för sig. Nuvärdet av 
uppköpsstrategin blir då köparen förmår att behålla förvärvsobjektets förväntade avkastning: 
Nuvärde = Synergi - Pris. I ledningstermer innebär synergier att kunna konkurrera mer 
effektivt än vad någon förväntar sig enligt Sirower. Detta innebär vinster i konkurrensfördelar 
och resurser som överstiger det som redan krävs av företagen för att överleva i sina branscher. 
 
De klassiska motiven till uppköp tenderar att se till kortsiktiga vinster. Däremot tar de inte 
upp möjligheter till långsiktigt värdeskapande som rör integrationen av immateriella resurser, 
såsom överförande av kunskap och kulturella motsättningar, vilka tar tid att utnyttja. 
Vinsterna som kan göras genom stordriftsfördelar är lättare att nå på kort sikt, till exempel 
finns kontakterna med nya kunder redan. Produktionskostnaden per enhet kan minskas 
omedelbart när uppköpet är klart och är då också lätt genomförbart på kort sikt. De övriga 
motiven, finansiella synergier, personliga ambitioner eller ekonomiska fördelar genom att 
köpa ett undervärderat företag, nås också på kort sikt. De dynamiska motiven stödjer en mer 
långsiktig strategi och är därmed ett bättre redskap för att bygga långsiktigt värdeskapande i 
det uppköpta företaget. 
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4. FYRA PERSPEKTIV PÅ UPPKÖP 
 
I detta kapitel finns en grundläggande beskrivning av fyra olika perspektiv som forskare och 
teoretiker använder sig av för att analysera och förklara hur ett uppköp ska genomföras.  
Vissa forskare koncentrerar sig på att finna källor till ökat värde genom att analysera siffror i 
de båda företagen. Denna kategori forskare tillhör här den finansiella skolan. Andra tittar mer 
på de strategiska aspekterna av ett uppköp såsom att vinna marknadsandelar och finna nya 
marknader. De kategoriseras här in under den strategiska skolan. Det finns även forskare som 
tittar mer på företagen individuellt och går in och analyserar organisationerna och 
människorna i företagen, vilka placeras under den organiserande skolan. Slutligen tar vi upp 
forskning som koncentrerar sina analyser och resultat på själva integrationen vid uppköpet. 
Dessa placeras då under integrationsperspektivet.  
 

4.1 Den finansiella skolan 
 
Texten om den finansiella skolan är grundad på Haspeslaghs & Jemisons (1991) tankar om 
inget annat nämns i texten. 
 
Den finansiella skolan fokuserar sig främst på den nettoförtjänst som det köpande företaget 
får i form av tillgångar från det köpta företaget. Tillgångarna köps på grund av att köparen 
tror sig kunna utnyttja tillgångarna på ett bättre sätt än den förre ägaren. De finansiella 
ekonomerna baserar sitt arbete på några fundamentala koncept, vilka är följande; den 
effektiva marknadshypotesen, agentteori, fritt kassaflöde, företagskontroll samt CAPM 
(capital asset pricing model).  
 
De finansiella ekonomerna använder sig av event studies för att se hur väl ett uppköp har 
slagit ut på aktiekursen. För att göra detta studerar ekonomerna aktiekursen under några dagar 
före och efter själva tillkännagivandet av uppköpet för att se hur aktiekursen påverkas av den 
nya informationen på marknaden. Är nyheten positiv för aktiekursen anses också uppköpet 
vara positivt för företaget och värdet av företaget har ökat. I en mängd undersökningar som 
genomförts har det gjorts gällande att aktieägare i det uppköpta företaget oftast gör en vinst på 
mellan 20 och 30 %, medan aktieägarna i det köpande företaget gör en genomsnittlig vinst på 
0 till 4 %. Med hänsyn till dessa siffror drar den finansiella skolan slutsatsen att det skapas 
värde också för samhället. Många ställer sig frågan hur det kan uppstå ett ökat värde utan att 
någon förlorar på affären. De vanligaste förlorarna vid den här sortens affärer är aktieägare, 
staten via skattereduktioner eller andra ekonomiska intressenter. Undersökningarna som gjort 
har dock inte visat på att det finns några förlorare utan snarare att det ökade värdet har skapats 
via större effektivitet och bättre ledning.  
 

4.1.1 Källor till ökat värde 
Forskningar som genomförts med syfte att utreda om det kan uppnås ett högre värde utan att 
det finns några förlorare har givit en mängd olika resultat. Teoretiker säger att det ökade 
värdet föregås av att ekonomiska intressenter får en ökad risk, då företaget gör en riskfylld 
investering i och med uppköpet. En annan orsak är att det sammanslagna värdet ökar då det 
sker mycket skatteplanering och manipulation av det uppköpta företagets tillgångar. En studie 
undersökte om uppköp gjordes för att få skattefördelar i företaget. Resultatet av 
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undersökningen blev att det finns en rad problem som informationskostnad, 
transaktionskostnader och skattefavorisering vilket gör det svårt att påstå att ett uppköp skulle 
uppstå med endast skatteplanering som motiv. Undersökningen visar också att det finns bättre 
och lättare sätt att genomföra en effektiv skatteplanering än genom uppköp.  
 
Vissa forskare argumenterar för att det ökade värdet vid uppköp beror på att den nya 
ledningen bryter de band som finns mellan företaget och dess ekonomiska intressegrupper. 
Det ökade värdet överförs från de ekonomiska intressegrupperna (till exempel arbetare i 
företaget och leverantörer) genom att förändra arbetsmiljön, löner, och inköpspriser.  
 
Varför köper företag då upp andra företag när det inte finns några större förtjänster att göra? 
Lubatkin (1983) har flera svar på detta. Han menar att det köpande företagets ledning kan 
räkna fel på eventuella vinster av ett uppköp eller att ledningen helt enkelt tar beslut om 
uppköp för sin egen vinnings skull. Ledningens bonus kan vara relaterad till omsättning, och 
inte till resultat, vilket medför att ett uppköp ökar ledningens bonus även om inte resultatet 
förbättras. Ett annat alternativ är att det mycket väl kan finnas en vinst att göra vid ett uppköp, 
men att vinsten ”äts upp” av administrativa problem i samband med sammanslagningen. En 
annan förklaring till att uppköp inte blir värdeskapande är att köpande företag ofta gör 
misstaget att övervärdera den tilltänkta uppköpskandidaten och därmed spelar ut marginalen 
för vinst. 
 

4.1.2 Kritik mot den finansiella skolan  
Det finns olika uppfattningar om de antaganden som de finansiella ekonomerna använder sig 
av. En del forskare accepterar inte att event studies är ett bra instrument för att mäta 
värdeökning i det köpande företaget, att aktiekursen effektivt visar företagets riktiga värde 
och att företagskontroll är den primära mekanismen för en disciplinerad ledning. 
 
Forskare som använt sig av andra tekniker än event studies för att analysera data har kommit 
till andra slutsatser om fördelar vid uppköp. Ravenscraft och Scherer (1987) har funnit att på 
lång sikt har förmånliga uppköp slutat med att det uppköpta företaget underpresterat i 
förhållande till företagets normer med 8 procent i genomsnitt. Deras undersökningar har även 
visat att det uppköpta företaget varken ledde till ökad vinst eller minskat värde av det 
sammanslagna företaget på lång sikt.  
 
Forskare som inte delar åsikten att aktiekurserna är ett effektivt sätt att värdera ett företag, 
menar att uppköp sker av andra anledningar än vad den finansiella skolan påstår. Scherer 
(1988) menar att om inte aktiemarknaden värderar en aktie effektivt, så kommer en del aktier 
att vara övervärderade och andra undervärderade. De övervärderade aktierna ger företaget 
möjlighet att köpa upp andra företag, medan de undervärderade företaget är en kandidat för 
uppköp. Övervärderade företag kommer att söka företag som är undervärderade och därmed 
göra dem till attraktiva uppköp. När potentiella kandidater hittats och granskas ökar också 
deras värde och aktiekursen höjs. Företag som har funnits undervärderade köps upp och deras 
nya aktiekurs reflekterar en korrigering på marknaden. Det företag vars aktiekurs har ökat i 
värde när de var under granskning sjunker tillbaka till den nivå som den hade innan företaget 
blev en kandidat för uppköp.  
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4.2 Den strategiska skolan 
 
Texten om den strategiska skolan här grundad på Haspeslaghs & Jemisons (1991) tankar om 
inget annat nämns i texten. 
 
Risberg (1999) med flera anser att strategin bakom varje uppköp har ett syfte att ge det 
sammanslagna företaget ett högre värde än de två företagen var för sig. Med andra ord vill det 
köpande företaget att det ska finnas positiva synergieffekter av ett eventuellt uppköp. 
Kandidaten för ett uppköp ska enligt Risberg helst ha en liknande strategi, vilket också leder 
till en inte allt för stor omställning för det uppköpta företaget.  
 
Till skillnad från den finansiella skolans perspektiv som framförallt är intresserade av den 
ekonomiska delen vid ett uppköp är den strategiska skolan mer intresserad av uppköpets 
inverkan på de individuella företagen. Forskare som studerar uppköp ur en strategisk 
synvinkel är uppdelade i två grupper. Den första gruppen kallar vi de resultatinriktade 
strategikerna. Dessa delar den finansiella skolans intresse för resultatet Ibland används även 
här event studies för att finna variabler som kan skilja mellan olika uppköp och olika resultat 
efter uppköpet. Den andra gruppen, som vi kallar de planerande strategikerna, är mer 
intresserade av att lägga upp strategier innan uppköpet vilka möjliggör ett bättre resultat.  
 

4.2.1 De resultatinriktade strategikerna 
De resultatinriktade strategikerna hävdar att de resultat som den finansiella skolan ger inte är 
bra verktyg att arbeta med de individuella företagen. De resultatinriktade strategikerna har 
istället koncentrerat sig på att forska kring frågan om resultaten blir annorlunda beroende på 
inom vilken bransch det köpande och det uppköpta företaget finns i och hur relationen är 
företagen emellan. Variablerna som används för att göra den här formen av undersökningar är 
storlek på företagen, marknadsandelar, vinster i företagen innan uppköpet, tillväxten i 
företagen innan uppköpet samt erfarenheten av uppköp sedan tidigare. Det ämne som 
forskarna framförallt behandlat är hur väl företagen är relaterade till varandra. En mängd 
studier har genomförts och de visar att företag inom samma bransch har en större möjlighet att 
driva igenom ett lyckat uppköp med ett positivt resultat. Detta gäller både uppköp i det 
horisontella ledet och genom att använda nya kanaler, men med samma produkter.  
 

4.2.2 De planerande strategikerna  
Den här gruppen strateger anser att de stora problemen vid ett uppköp föreligger redan innan 
köpet är genomfört. De vill därför att företag bör analysera och planera uppköpet betydligt 
bättre och därmed se om uppköpet kommer att kunna leda till ett ökat värde i det 
gemensamma företaget efter uppköpet. De planerande strategikerna har byggt upp ett antal 
steg som det köpande företaget bör genomgå innan uppköpet görs: 
 

1. Företaget sätter upp ett eller flera mål med uppköpet och svara på frågan varför vi ska 
göra ett uppköp.  

2. Företaget gör en fördjupad sökning efter eventuella uppköpskandidater på marknaden, 
vilken görs genom att sätt upp kriterier för en lämplig uppköpskandidat. För att lyckas 
med detta bör företaget ha en väl fungerande metod att läsa av företagen på 
marknaden.  

3. När en kandidat hittats ska företaget göra en grundlig finansiell bedömning av 
företaget och se vilka fördelar detta uppköp skulle ge företaget strategiskt.  
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4. Slutligen planeras förhandlingen noggrant.  
 
Problemet med att använda den här metoden är att den tar lång tid och att företaget ofta 
kommer fram till fördelar som inte var gemensamma med de tidigare uppsatta målen.  
 
Svagheten enligt Risberg (1999) med den strategiska skolan är att den inte behandlar frågor 
som kulturkrockar, problem vid ny organisation eller personalfrågor. Den strategiska skolan 
hävdar att om företagen är väl relaterade så kommer uppköpet att leda till ett ökat värde i det 
gemensamma företaget men detta är långt ifrån en garanti.  
 

4.3 Den organiserande skolan 
 
Texten om den strategiska skolan här grundad på Haspeslaghs & Jemisons (1991) tankar om 
inget annat nämns i texten. 
 
Den här skolan har, till skillnad från den finansiella skolan som är intresserade i det rent 
ekonomiska vid ett uppköp och den strategiska skolan som fokuserar på de olika företagen, 
fokuserat sig på individerna som påverkas vid ett uppköp. Den organiserande skolan är 
uppdelad i tre delar; human resource management, kriser och kultur. Human resource 
management behandlar problem för personalen i företagen som uppkommer i och med 
uppköpet. Kriser är mer inriktat på de organisatoriska problemen för personalen som uppstår 
vid ett uppköp och den tredje gruppen, kultur, behandlar svårigheter vid kulturkrockar som 
uppkommer när ett uppköp sker mellan två företag med olika företagskultur.  
 
Om inte dessa delar skulle anpassas mellan företagen så kommer det att leda till att stora 
organisatoriska och kulturella konflikter uppenbaras och risken för ett misslyckat uppköp öka 
(Risberg, 1999).  
 

4.3.1 Human Resource Management 
Något som är typiskt för alla studier som genomförts inom human resource management är att 
de endast behandlar nackdelarna som uppkommer vid ett uppköp. Möjligheter som att 
karriären kan ta fart eller att lönerna höjs har aldrig undersökt vidare ur personalhänseende. 
Istället har undersökningarna granskat personalens känslor för konflikt, anspänning, 
främlingskap, osäkerhet för karriären, stress, produktivitetsminskning, geografisk förflyttning 
och hur väl de anställda litar på sina nya medarbetare. Det finns en stor skillnad i den 
finansiella skolans och den organiserande skolans tankegångar med hänseende till hur 
möjligheterna ser ut vid en större organisatorisk förändring. Den finansiella skolan ser en stor 
förändring som en möjlighet för det köpande företagets aktieägare att göra en ekonomisk 
förtjänst genom att byta ut en ineffektiv ledning till en ledning som vill maximera värdet i 
företaget. Forskare i den organiserande skolan anser motsatsen och menar att en stor 
ledningsförändring är det främsta tecknet på en dålig arbetsmiljö resulterat av en dålig 
implementering av det nya företaget i det köpande.  
 

4.3.2 Personliga kriser 
Undersökningar som gjorts inom området kriser fokuserar på den kollektiva erfarenhet som 
individer, tidigare arbetande i det uppköpta företaget, har. Resultaten av undersökningarna är 
negativa och visar att en individ går igenom flera faser innan personen slutligen anpassar sig 
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till den nya organisationen och arbetsmiljön. Företag som köper upp ett annat måste alltså 
vara medvetna om att det är en process som varje individ måste få gå igenom.  
 

4.3.3 Kulturanpassning 
Många forskare ser uppköpsintegrationen primärt som ett kulturdrivet fenomen. Dessa 
forskare förespråkar att vid ett uppköp bör en stor vikt av integrationen läggas vid de 
kulturella skillnaderna mellan företagen. En av anledningarna till att det sker stora kulturella 
krockar mellan företag är att det köpande företaget ofta driver igenom sin företagskultur även 
i det uppköpta företaget. Detta leder till stora omställningar för personalen i det uppköpta 
företaget. Hur väl företagen lyckas implementera den nya kulturen i ett av företagen eller hitta 
en mix hos båda är avgörande för hur väl uppköpet ska slå ut och eventuellt ge ett ökat värde 
av det sammanslagna företaget.  
 
Nackdelen med den organiserande skolan anser Risberg (1999) vara att den nästan enbart tar 
upp hur väl individerna kan anpassa sig till den nya organisationen och att den inte studerar de 
finansiella och strategiska besluten som ligger till grund för detta.  
 

4.4 Integrationsperspektivet 
 
Texten om den strategiska skolan här grundad på Haspeslaghs & Jemisons (1991) tankar om 
inget annat nämns i texten. 
    
”…although the strategic fit of an acquisition is the basis of the potential for a value creation, 
it is managing the acquisition process well that underlies actual value creation.” 
    Haspeslagh & Jemison (1991:164) 
 
Det nyaste perspektivet för att analysera resultatet av ett uppköp är integrationsperspektivet. 
Historiskt har företag använt sig av en mix av strategi och organisationstänkande för att uppnå 
ett så bra resultat av uppköpet som möjligt. Det har dock visat sig att resultatet inte blivit som 
företagen önskat och därför har undersökningar gjorts som också visat att processen vid 
sammanslagningen är av stor vikt för resultatet av uppköpet. Integrationsperspektivet 
innefattar de grundläggande frågorna som finns i den strategiska skolan och den 
organiserande skolan, men den lägger även till förståelsen för att besluten som tas i samband 
med integrationen och implementeringen är av yttersta vikt för att få ett så bra resultat som 
möjligt. Företag måste ta hänsyn till de praktiska problemen vid implementeringen och 
försöka lösa dessa så smidigt som möjligt, till exempel genom att parallellköra visa 
arbetsuppgifter under en tid. Men företaget måste också administrera och sammanfoga olika 
avdelningar och personer med varandra utan att motivationen hos personalen försämras. Om 
ett företag skulle misslyckas med någon av dessa två delar kommer resultatet av uppköpet att 
påverkas.  
 
Några forskare (Haspeslagh & Jemison, 1987; 1991; Shrivastava, 1986) hävdar att 
integrationsfasen är den absolut viktigaste fasen av de fyra. Shrivastava (1986) hävdar vidare 
att hälften eller upp till två tredjedelar av alla uppköp misslyckas på grund av ett dåligt 
integrationsförfarande. Uppköpsprocessen påbörjas den dag då den första kontakten tas 
mellan de två företagen. Det är dock svårare att säga när den avslutas. Walter (1985) föreslår 
att det tar mellan tre och fem år från dess att uppköpet äger rum tills det att processen är över 
och det uppköpta företaget har anpassat sig till den nya företagssituationen.  
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Synergier som kan uppstå vid ett uppköp är till exempel att kostnaden per enhet producerad 
minskar samt en gemensam avdelning för marknadsföring och gemensamma säljkontor. 
Enligt Schweiger och Weber (1989) måste integrationen vara välplanerad om inga 
chanstagningar ska ske och synergieffekter ska kunna frambringas. Om detta lämnas åt 
slumpen, kan det inträffa meningsskiljaktigheter mellan företagen och detta kan eliminera en 
potentiell framtida värdeökning. Trots detta menar Schweiger och Weber att ju högre form av 
integration som sker, desto mer utsatt blir företagen för eventuella kulturkrockar. Dessa 
åsikter delas även av många andra forskare.  
 
Någon gång under integrationsprocessen uppstår oftast problem som kan störa eller försena 
integrationen. Haspeslagh och Jemison (1991) hittade tre problem som kan påverka 
möjligheten att hitta den positiva atmosfären för en lyckad integration. Om det köpande 
företaget hänvisar till de ursprungliga anledningarna för uppköpet, trots att anledningarna för 
uppköpet har ändrats, kallas detta för determinism. Även om planerna och befogenheten är 
viktiga, så är det också viktigt att vara flexibel om anledningarna till uppköpet ändras. Ett 
annat problem är värdeförstöring. Uppköpet i sig själv kan förstöra värden för individer på det 
uppköpta företaget. Till exempel kan bonussystem förändras och en förväntad bonus kan frysa 
inne i och med uppköpet. Den här formen av värdeförstöring kan leda till att motstånd bland 
arbetarna på det uppköpta företaget och vända dem mot integrationen. Sista problemet enligt 
Haspeslagh och Jemison är svagt ledarskap. Detta innebär en saknad av kompetent ledarskap 
som kan leda det sammanslagna företaget. Vanligtvis arbetar ledningen för företaget mycket 
med integrationen i ett inledande skede, men i takt med att tiden går så flyttas 
uppmärksamheten i ledningen åt annat håll. I Haspeslagh och Jemison (1991) studie är de här 
problemen tillsammans den vanligast förekommande anledningen till att integrationen vid 
uppköp misslyckas.  
 

4.5 Ägarorienterat ledarskap  
 
Texten om ägarorienterat ledarskap är grundad på Veranens och Cassels (1996) idéer. 
 
Svenska företag har traditionellt varit skyddade av staten vilket har lett till ett företagsklimat 
som beskrivs av en företagsledare som ”Vi chefer försökte inte berika oss själva, men 
samtidigt var vi inte speciellt bekymrade över att göra våra aktieägare rika heller”. Från att ha 
varit finansiärer vars behov tillgodosetts av utdelning och värdetillväxt på aktier har styrelsens 
roll förändrats och blivit mer inriktad mot att maximera aktievärdet. Drivkraften är inte enbart 
att göra aktieägarna rika utan att företagets värde är större för samhället när det maximerar 
den egna förmågan att skapa värde. Aktier har under de senaste trettio åren utvecklats mot att 
fungera som en sparform för allmänheten och i samband med detta har frågor kring företagens 
strategier och långsiktiga värde samt agentproblemet diskuterats. Det är viktigt att företagets 
kompensationssystem är prestationsorienterat och att det likställer ledningens mål och 
intressen med ägarnas, t ex genom att basera bonus på mervärde som skapas i verksamheten. 
 
Ägarnas situation har både stärkts och försvagats Det finns idag fler alternativa 
investeringsmöjligheter i Sverige och internationellt, samtidigt som konkurrenssituationen 
skärpts kring de intressantaste möjligheterna genom att det blivit lättare för internationella 
kapitalplacerare att göra investeringar i Sverige. Riskkapitalbolag som köper upp företag för 
avkastningens skull har kommit att bli en viktig aktör på ägarmarknaden under 1990-talet. De 
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köper exempelvis ut enheter ur större koncerner eller fungerar som en länk i en 
ägarförändring. Värdet höjs genom: 
 
• Professionell ägarstyrning 
• Rationaliseringar 
• Omstrukturering av branscher, avyttring av delar 
• Investeringar i verksamhetsutveckling, t ex kapacitetsökning eller produktutveckling 
• Internationalisering 
• Finna en ny ägarform, ägarstruktur inkl börsnotering 
 
Riskfaktorer är: 
 
• Köpa rätt objekt, till rätt pris och vi rätt tidpunkt 
• Att kunna tillföra den kompetens som krävs till styrelsen 
• Identifiera och motivera en kompetent, stark och engagerad ledning i bolagen 
 

4.5.1 Ägarstyrning – möjlighet och hot 
Professionaliseringen av ägandet har medfört att konkurrensen på uppköpsmarknaden har 
ökat, vilket långsiktigt bör leda till en bättre utveckling av näringslivet samt en stärkt 
internationell konkurrenskraft. Däremot finns det svårigheter i internationell ledning, eftersom 
kontrollen av företagen skiftar traditionellt mellan länder. I Tyskland är bankerna vana att ha 
ett stort inflytande. I Japan är banden till ägarna starka medan det i USA varit vanligt med 
små spridda ägare och Storbritannien har haft en långtgående separering mellan ägare och 
ledning. I Sverige märks en ökad koppling till de amerikanska och brittiska systemen.  
 
Styrelsen i ett företag i en mogen bransch har ofta ett intresse av uppköp i syfte att förbättra 
avkastningen på eget kapital. Det finns alltid en risk att ett överkapitaliserat bolag inte 
utnyttjar sina tillgångar på bästa sätt. Om företaget väljer att dela ut en större del av vinsten 
kan detta tolkas som att ledningen saknar idéer inom affärsutveckling. Företagsledningen 
kanske väljer att förvärva företag i andra branscher där de saknar förutsättningar att bli 
framgångsrika, vilket sällan resulterar i värdeskapande uppköp.  
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5. FÖRDJUPNING AV PERSPEKTIVEN 
 
I det här kapitlet finns en fördjupad beskrivning av de fyra olika perspektiven som var 
överskådligt beskrivna i föregående kapitel och som ger en grund för empirin och analysen. 
 

5.1 Fördjupning i den finansiella skolan 
 
Det finns en mängd olika problem som kommer upp till ytan när ett företag har bestämt sig 
för att köpa eller sälja ett företag. Grunden för ett uppköp är att öka värdet i det 
sammanslagna företaget och frambringa olika synergieffekter. Hur detta görs och vilka mål ett 
företag bör sätta upp ur ett finansiellt perspektiv är två områden som har diskuterats en hel del 
genom åren. 
 

5.1.1 Mål och värdeskapande  
Texten om mål och värdeskapande är grundat på Veranens och Cassels (1996) tankar och 
idéer om inget annat nämns i texten. 
 
Företagets övergripande strategiska mål definieras av Jan Stenbäck som “…det yttersta värdet 
är att skapa avkastning för investerarna. Kundtillfredsställelse är det övergripande medlet för 
att uppnå ett ökat värde för aktieägarna”, Veranen och Cassel (1996). Värdeskapande ägande 
sker när ägarna engagerar sig i bolaget, där ägarrollen är tydligt uppdelad från den 
verkställande ledningen och att en intressegemenskap byggs mellan ägare, styrelse och 
ledning genom kompensationssystem. Förvärv är endast intressanta om de bidrar till att öka 
värdet på företaget. När ett företag står i begrepp att utvärdera ett eventuellt uppköp är det 
vissa frågor avseende värdeskapande som styrelsen bör ställa sig: 
 
• Var och hur skapas värdet i bolaget idag? 
• Hur kan förmågan att skapa värde förbättras? 
• Vilka mål och krav bör ägare och ledning ha inför framtiden? 
• Vem är ansvarig för utredning av ovanstående?  
• Hur ser handlingsplan och uppföljning ut? 
 
Dessa frågor tillsammans med en SWOT-analys är en grund för alla företags utveckling. I 
strategiarbetet är det viktigt att se de viktigaste helhetslösningarna och undvika att gräva ner 
sig i detaljer. Det är också viktigt att läsa av de funktioner inom företaget som inte fungerar. I 
de enheter som inte är värdeskapande bör ledningen klargöra: 
 

• Kan lönsamheten förbättras så att den överstiger kapitalkostnaden? Om så är möjligt, 
hur skall ett förbättringsprogram utformas? 

• Ligger verksamheten i linje med företagets strategi? Om så inte är fallet, hur ska 
enheten avvecklas? 
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5.1.2 Problem vid värdering av företag 
Texten om problem vid värdering av företag är grundad på Evans och Bishops (2001) idéer 
och tankar.  
 
Vid ett uppköp arbetar köpare, säljare och rådgivare med att bedöma vad som verkligen är 
uppköpsföretagets värde, ofta frustrerade över vad de uppfattar som motpartens orealistiska 
bedömningar. För en ägare av ett litet privat företag kan även grundläggande frågor vara 
obesvarade, exempelvis vilka faktorer påverkar aktievärdet, vilken är avkastningen på 
investerat kapital och till vilken risk och när ska jag sälja företaget och hur når jag köparna. 
En köpare är också intresserad av dessa frågor, men utöver dem måste köparen också bedöma 
om säljaren har framställt företaget ur det mest lönsamma perspektivet för att få ut ett bättre 
pris, speglar vinsterna den sanna avkastningen till aktieägarna och vad är kommande resultat. 
Vid en eventuell förhandling är det givetvis viktigt för båda att försöka lokalisera vilka 
punkter som är av största vikt för den andre. Allt för att få ut bästa möjliga resultat av 
förhandling. 
 
I en typisk uppköpssituation beräknar köparen det diskonterade nuvärdet av framtida intäkter 
från objektet, inklusive de synergier man själv skapar. Däremot är de inte beredda att betala 
mer än värdet som företaget har för säljaren, som inte antas kunna skapa några synergier åt 
köparen. Säljaren är ofta osäker på huruvida man bör sälja, hur man hittar de köpare som är 
villiga att betala mest, hur de ska maximera priset och hur de ska hantera 
försäljningsprocessen internt. Ofta är det bara en gång under deras karriär som en 
småföretagare säljer, och bristen på erfarenhet gör att man inte ser skillnaden på företagets 
värde bokföringsmässigt, finansiellt värde, gentemot i händerna på en strategisk köpare, 
investeringsvärde.  
 

5.1.3 Kritik mot den finansiella skolans syn på uppköp  
Texten är skriven utifrån Haspeslaghs & Jemisons (1991) tankar och idéer. 
 
Det finns två stora problem när man vill applicera den finansiella skolans perspektiv och 
funderar på ett uppköp ur en strategisk synvinkel. Den finansiella skolans perspektiv har flera 
viktiga antaganden om både hur företag sköts internt och hur en effektiv marknad ser ut. Den 
effektiva marknaden antar att aktieägare kan förstå hur ett företags strategi kommer att 
användas och fungera och att aktieägarna kan värdera företaget med hänsyn till den risk som 
strategin medför. Det här antagandet säger emot vad vi tidigare vet om strategier, hur de 
implementeras och hur de utvecklas. Senare undersökningar visar att strategier inte är en 
förutsägbar process utan snarare en följd av beslut som uppkommer efterhand som företaget 
anpassar sig till marknadsmiljön. Även om en strategi hade varit förutsägbar ur 
intregrationssynvinkel så finns det än mängd beslut som inte kommer marknaden tillhanda, då 
de är allt för viktiga ur konkurrenssynpunkt. Att avslöja dessa strategier skulle ge 
konkurrenter en stor fördel genom att kunna bemöta företagets strategier på bästa sätt.  
 
Genom att anta att ett företags strategi är förutsägbar så antar den finansiella skolans 
perspektiv att kassaflödet i samband med uppköpet också är lätt att förutspå. Även om 
analyser görs, som försöker återspegla kassaflödet, så kommer uträkningarna att förändras när 
själva uppköpet genomförs. Det är helt enkelt omöjligt att förutspå och uppskatta exakt hur 
kassaflödet kommer att gå mellan företagen. Som en konsekvens av det hela; desto mindre 
möjligheten är att förstå eller uppskatta de förändringar som måste göras i företagets 
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kassaflöde, desto mindre möjligt är det för oss att förutspå om ett uppköp kommer att medföra 
mervärde. Slutligen; den finansiella skolans perspektiv antar en högre effektivitet internt än 
vad som existerar i den verkliga företagsvärlden. Särskilt antagandet om att ledningen och 
arbetare konsekvent arbetar för aktieägarnas bästa motsäger vad många studier visat tidigare. 
Ofta så arbetar ledningen för sin egen vinnings skull och likaledes gör arbetaren på golvet.  
 

5.2 Fördjupning i den strategiska skolan 
 
Ett annat sätt att studera strategiska relationer är att se på det köpande företagets erfarenhet av 
uppköp och på företagets storlek (Lubatkin, 1983). Lubatkin säger att om det köpande 
företaget är en frekvent uppköpare är möjligheten till ett positivt resultat betydligt högre. 
Storleksmässigt är det en klar fördel om det köpande företaget gör en stor ingång istället för 
en liten, på en ny marknad. Möjligheten till ett lyckat resultat är betydligt högre då.  
 

5.2.1 Vilken strategi ska väljas? 
The American Federal Trade Comission (FTC) har gjort en annan modell för olika sorters 
uppköp. De olika formerna av uppköp enligt dem är vertikala, horisontella, produkt- och 
marknadskoncentrerande samt konglomerat. Larsson (1990) utvecklade FTC:s typologier och 
kom fram till följande modell: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1 En modell för FTC:s typologier för uppköp. Källa: Larsson, 1990. 
 
Larsson (1990) menar att ur en strategisk synvinkel måste hänsyn tas till hur nära de två 
företagen som är aktuella för ett sammangående står varandra. Hänsyn måste även tas till hur 
företagens produkter relaterar till varandra. Som kan ses i figuren ovan är marknadsrelationen 
och produktrelationen av avgörande vikt för vilken sorts företag det köpande företaget ska 
försöka köpa upp. Larsson förklarar modellen med att om företaget har en strategi klar, som 
säger att de behöver expandera horisontellt och vinna nya marknader och marknadsandelar så 
bör företaget välja att köpa upp ett företag som har samma marknadsrelation och har snarlika 
produkter som de själva. Om strategin däremot är den motsatta och företaget vill diversifiera 
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sig ska företaget välja ett företag som inte finns på deras nuvarande marknad och inte har en 
produkt som liknar deras egen.  
 
Den strategiska skolan inkluderar vissa delar av integrationsfasen, då det är en del av de 
strategiska besluten vid ett uppköp. Däremot så tas det inte mycket hänsyn till de kulturella 
skillnaderna mellan företagen och vad det köpande företaget kan göra för att minska 
problemen som uppstår när två olika kulturer möts. Risberg (1999) 
 

5.2.2 Strategi för planering och genomförande av ett uppköp  
Texten om strategi för planering och genomförande av ett uppköp är grundad på Evans och 
Bishops (2001) idéer och tankar. 
 
Uppköpsstrategin bör passa företagets totala strategiska mål, det vill säga att öka kassaflödet 
och reducera risken. Valet står mellan att växa organiskt eller genom uppköp. För att leda 
företaget mot den starkaste positionen på marknaden måste verksamheten ständigt uppdateras 
och de aktiviteter som ger undermålig avkastning avvecklas och ersättas med lönsamma. 
Genom att fördela resurser kan ledningen stimulera utveckling där den bäst gör nytta. Några 
av de främsta anledningarna till ett uppköp är att producera ett bättre kassaflöde, minska 
risken i företaget eller producera till en lägre kostnad än vad man hade kunnat åstadkomma 
genom att växa internt. Målet med uppköpet är alltså att skaffa sig en strategisk fördel genom 
att betala ett pris som är lägre än de totala resurserna som skulle krävas för att bygga upp en 
likvärdig strategisk position internt. 
 
Uppköpsplaneringen bör gå hand i hand med företagets översiktliga strategiska plan, och 
passa in på de grundläggande målen. Evans och Bishop har utformat 9 olika steg i 
uppköpsprocessen som ett företag bör ta sig igenom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 5.2 Schematisk bild över uppköpsprocessen Källa: Evans & Bishop, 2001. 
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Den vanligaste fördelen med uppköp är snabbheten, samtidigt som uppköpet reducerar risken 
i att ge sig utanför sin kärnverksamhet. Genom uppköpet får man en kundbas, ledning, 
erfarenhet, kompetens, varumärke och nya produkter. Det uppköpta företaget kan dock ha 
svagheter vilka man ställer mot det köpande företagets kompetenser för att bedöma deras 
effekt på kommande avkastning.  
 
5.2.2.2 Företagsbesiktningsanalys 
Både köpare och säljare bör förbereda sig för den oundvikliga hållbarhetsbedömning som 
måste föregå ett uppköp. Köparen bör informera säljaren om vilken information de behöver 
för att kunna lägga ett anbud. Detta görs genom en analys av räkenskaperna och hur 
rättvisande dessa är. 
 
Frågeformulär vid företagsbesiktning:                                                                                                  
A. Företagsöversikt: 
___Meritförteckning för nyckelanställda och en uppställning över företagets organisation och funktioner. 
___Den senaste affärsplanen och dokument för strategisk planering 
___Kopior på publikationer och press 
___Förmåns- och bonusplaner för de anställda, kontrakt och kompensationsavtal som existerar eller är under   
      betänkande 
___Personalbehov och -omsättning, historiskt och framtida 
B. Ägande 
___Förteckning över aktieägare, inköpsdatum, pris och antal andelar 
___Finansiell historia 
C. Historisk och framtida finansiell information 
___Fem år tillbaka 
___Alla nyckeltal, redovisningspolicy, budget och marknadsföringsplanering, fordringar 
D. Produkter och tjänster 
___Lista över huvudleverantörer 
___Data över marknadsandel 
___Beskrivning av affärsmodell, prissättningspolicy och beräknad volym 
E. Försäljning och marknadsföring 
___Säljarnas produktivitet och mål, annons- och PR-plan och budget 
___Existerande annonsmaterial och statistik på hemsidan 
F. Teknologi 
___Redogörelse för tekniska processer, historiska och förutsedda utgifter 
___Förteckning över patent, licenser, rätt till namn och varumärke, exklusiv teknologi och 
      licensavtal med extern part 
G. Övrigt 
___Förteckning över alla partnerskap, allianser och överenskommelser samt tidigare 
      samarbetspartners 
___Kopior på låneavtal och leasing kontrakt 
___Externa revisorer 
 
Fig. 5.3 Frågeformulär vid företagsbesiktning. Källa: Evans & Bishop, 2001. 
  
5.2.2.3 Konsten att förhandla 
Mycket av det verkliga utfallet av ett uppköp avgörs av avtalsförfarandet efter det att 
marknadsvärde och investeringens värde har bedömts. Förhandlare måste vara duktiga 
kommunikatörer i lyssnande, tal och i skrift. De måste förstå begreppet värde och vara insatta 
i skattejuridik och redovisning. Uppköpsteamet måste inkludera dessa kompetenser för att få 
fram rätt pris och villkor. Nyckeln är att förstå sina inbördes roller och att hålla sig till denna 
funktion, och att inte ryckas med och gå utanför de ramar som man satt upp i sin strategi för 
uppköpet. 
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5.2.2.4 Inledande förhandling 
I de tidiga stegen av en förhandling bör förhandlaren uppnå överenskommelser som inte är 
avgörande avtalsvillkor, utan exempelvis företagets framtidsplaner och nyckelpersonernas 
roller efter försäljningen. I detta skede är det säljarens icke-finansiella angelägenheter som 
köparen kan fokusera på samtidigt som den operationella förmågan hos det nya företaget 
utvärderas. På så sätt utvecklar man en tillit och ömsesidig förståelse som hjälper bägge vid 
den betydligt svårare förhandlingen av priset.  
 
5.2.2.5 Överbrygga svårigheter i prissättning 
Ett råd till köparen är att vara flexibel i pris inom sina ramar mot att man får större inflytande 
över villkoren i avtalet. Om köpare och säljare inte kommer överens om värdet kan bägge 
parter överväga sina fördelar och nackdelar med köpet, inklusive den troliga effekten på 
aktieägarvärdet och konkurrenspositionen. Denna analys hjälper till att fokusera på det 
prisområde man har att förhandla inom för en framgångsrik transaktion. Efter detta bör 
parterna överväga avtalets struktur för att finna möjliga skattefördelar för att överbygga 
prisgapet, exempelvis genom anställningsavtal där säljaren kan göra avdragsgilla 
utbetalningar till köparen. Dessa skyddar köparen från oönskade avhopp samtidigt som det 
ökar säljarens motivation att bli uppköpt. Genom att redogöra för de anställdas uppgifter och 
position i avtalet ges också säljaren flexibilitet att kunna lämna företaget på förmånliga villkor 
om omständigheterna förändras, vilket ökar tilliten till köparen.  
 
5.2.2.6 Se avtalet från den andres vinkel 
När småföretag köps upp saknar många kandidater och deras rådgivare adekvat erfarenhet. 
Köpare och säljare bör därför lokalisera sina gemensamma mål för att strukturera ett 
ömsesidigt förmånligt uppköp. När företagen har förstått begreppet värde och möjligheterna 
vid avtalsskrivningen har utvärderats väl, blir oftast utkomsten av avtalet att det tar hänsyn till 
bägge parters behov, samtidigt som man fångat upp de skattemässiga förmåner som går att 
utnyttja vid ett uppköp. Bägge parter måste även ta med i beräkningen att företag är komplexa 
verksamheter med en stor osäkerhetsfaktor, vilken måste identifieras samt tas hänsyn till i 
köp- och säljavtal. 
 
5.2.2.7 Den tidskrävande uppköpsprocessen kräver god planering 
Objektivitet är svårt att behålla när man står mitt i en förhandling. Detta förstärker fördelarna 
med att inleda uppköpsprocessen genom långvarigt relationsbyggande före affären, för att 
bygga upp tillit och förståelse. Det betonar även kravet att säljaren bör börja planera sin 
succession åratal innan den planerade försäljningen, för att bättre kunna förstå och uppfylla 
köparens behov. Dessutom kan säljaren odla sina kontakter med ett flertal möjliga köpare för 
att förbättra sin förhandlingsposition. För köpare bör planering och sökprocessen ske 
kontinuerligt, då de bästa affärerna ofta är företag som inte ligger ute till försäljning officiellt, 
och identifiering av dessa möjligheter bäst sker genom relationsbyggande med 
uppköpsprospekt. Uppköpsprocessens komplexitet förhindrar tyvärr de flesta 
affärsmöjligheter från att framgångsrikt inträffa vid den bästa tidpunkten.  
 

5.3 Fördjupning i den organiserande skolan 
 
När ett företag hittar en uppköpskandidat med en strategi som är gemensam med deras egen 
betyder inte detta automatiskt att de två företagen kommer att arbeta bra ihop när de blir ett 
gemensamt. Företag består av människor som inte alltid beter sig på ett förutbestämt sätt 
enbart på grund av att företagen ser positiva synergieffekter mellan företagen. Att företagen 
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ser ut att passa bra ihop innebär alltså inte att de ger ett ökat värde vid en sammanslagning. 
Det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att finna ett företag som har en kultur och organisation 
som helt överensstämmer med ens egen. Om ett företag går in med en inställning att de båda 
företagen har samma kultur och organisation och att inga förändringar behöver göras kommer 
det att uppstå problem. Jämför de två företagen med två öar som ligger sida vid sida. Det är 
inget som säger att de kan leva sida vid sida även om kulturen och ”organisationen” på de två 
öarna är exakt de samma. (Risberg 1999)  
 

5.3.1 Organisationsstruktur och val av strategi 
Nahavandi och Malekzadeh (1988) klassificerar uppköp med hänsyn till det köpande 
företagets strategi vid implementeringen. De föreslår att det är motiven bakom uppköpet och 
karaktären på det köpande och det uppköpta företaget samt kulturella likheter och olikheter 
som påverkar vilken integrationsstrategi det köpande företaget väljer. För att beskriva 
integrationsstrategin använder Nahavandi och Malekzadeh konceptet kulturharmonisering, 
vilket betyder att ett kulturellt skifte sker inom företaget som härleds av ett sammangående av 
två eller flera kulturella system. Graden av kulturharmonisering är beroende av vilken typ av 
uppköp det rör sig om, det köpande företagets grad av multikulturism, det uppköpta företagets 
attraktivitet till det köpande företaget samt det uppköpta företagets önskan att bevara sin egen 
kultur.  
 
Enligt Nahavandis och Malekzadehs modell finns det fyra mått på kulturharmonisering, vilka 
är integration, separation, avkulturisering och assimilation. De olika måtten beskriver vägar 
som de två företagen kan närma sig varandra och lösa framtida konflikter. Hur företagen ”ser 
ut” är avgörande för vilket mått av kulturharmonisering som skall användas.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.4 Mått av kulturharmoniering Källa: Nahavandi och Malekzadeh, 1998. 
 
 
Integrationsmåttet leder till en strukturell assimilering av två kulturer, med en liten kulturell 
och beteendemässigt assimilering. Det här är den rekommenderade implementeringsstrategin 
när företrädare för det uppköpta företaget vill behålla sin nuvarande kultur och identitet, 
fortlöpa oberoende och autonoma, men samtidigt villiga att integreras med det köpande 
företagets struktur.  
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Nästa mått leder till en högre grad av assimilering (Nahavandi och Malekzadeh, 1998). Under 
assimilationsmåttet tar det uppköpta företaget utan betänkligheter över det köpande företagets 
kultur. Det här händer oftast i situationer när det uppköpta företaget har misslyckats med sitt 
utövande och organisationskulturen varit dysfunktionell för företaget. Johannisson (1981) har 
dock hittat motsatsen där det köpande företaget förvärvat ett företag hade varit lyckosamt och 
därmed överförde det uppköpta företagets kultur och organisationsstruktur till det köpande 
företaget.  
 
Nahavandi och Malekzadeh förslår separation som implementeringsstrategi för orelaterade 
uppköp när två företag inte har gemensam kultur (1998). Separationsmåttet används oftast när 
det uppköpta företaget vill behålla sin nuvarande kultur och vill fortsätta vara oberoende av 
det köpande företaget. Slutligen, avkulturisering betyder att någon förlorar kulturell och 
psykologisk kontakt med båda företagen och blir ensamstående. Avkulturisering kan inträffa 
när arbetare på det uppköpta företaget inte värdesätter sitt eget företags kultur och samtidigt 
negligerar kulturen från det köpande företaget. Avkulturisering händer oftast inte på det 
organisatoriska nivån utan snarare på individnivå (Sales & Mirvis, 1984; Larsson, 1993).  
 
Anette Risberg (1999) har några synpunkter om Nahavandis och Malekzadehs modell. 
Nahavandi och Malekzadeh beskriver att om det köpande företaget föredrar separation 
samtidigt som det uppköpta företaget har låg tolerans mot för kulturella förändringar så 
kommer det att frambringa stress hos företagen. Risberg menar att det inte spelar någon roll 
om det uppköpta företagets anställda drabbas av stress, det köpande företaget kommer likväl 
driva igenom sina fastslagna beslut. Risberg fortsätter med att ifrågasätta modellen genom att 
undra om ett företag är villigt att erkänna att deras organisationskultur verkligen är 
dysfunktionell. Kan företagets misslyckande inte bero på externa variabler och skulle 
företaget vilja förändra sin kultur på grund av detta? Kleppestø (1993) har en annan fråga: 
Vad händer om det köpande företaget finner en attraktiv kandidat, men vill behålla sin kultur 
och samtidigt är det köpande företaget monokulturellt? 
 
Ett uppköp innehåller enligt Risberg (1999) inte bara beslut om att välja ut rätt kandidat och 
genomföra uppköpet. Det köpande företaget måste också bestämma om det uppköpta 
företaget ska integreras i det köpande företaget eller om det ska fortsätta sin verksamhet på 
samma sätt, men med nya ägare. Många forskare hävdar att det inte är hur väl företagen 
passar ihop som är den viktigaste faktorn för ett lyckat uppköp utan snarare 
integrationsprocessen som avgör hur lyckat ett uppköp verkligen blir. Larsson (1993) och 
Kleppestø (1993) vidhåller att det inte är de initiala likheterna i företagskulturerna som avgör 
hur väl integrationen lyckas utan snarare hur väl integrationen genomförs.  

 

5.4 Fördjupning i integrationsperspektivet 

5.4.1 Överföring av strategisk kompetens 
Följande text om svårigheter i integrationsprocessen är grundad på Haspeslaghs och 
Jemisons (1991) tankar och idéer. 
 
Den essentiella uppgiften i alla uppköp är att skapa det värde som möjliggörs när två 
organisationer kombineras, ett värde som inte skulle existera om dessa organisationer 
arbetade var och en för sig. Företagsledarna som studerades i Haspeslaghs och Jemisons 
undersökning (1991) var medvetna om vikten av integration samtidigt som det var denna del 
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av uppköpsprocessen som de var mest osäkra på. De största problemen vid 
integrationsprocessen var tidsåtgången, komplexiteten och rädsla för risk och bakslag. ”Få 
dem att bli som oss i motsats till allt kan fungera som tidigare”, var ett av problemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.5 Integrationsprocessen Källa: Haspeslagh & Jemison, 1991 
 
 
En grupp företagsledare i undersökningen definierade efter en diskussion begreppet 
integration som ”att få dem att gilla oss”. Problemet är att integration betyder olika saker för 
människor i olika positioner, beroende exempelvis på den uppköpta firmans storlek, 
lönsamhet, huruvida synergierna ligger i försäljning eller tillverkning och om 
företagskulturerna är lika eller inte. Undersökningen identifierar två nyckeldimensioner som 
leder till ett tillvägagångssätt för att välja en metod att greppa integrationen. Det är viktigt att 
tänka igenom vilken metod ledningen vill använda och att ha utvärderat sina nyckelfaktorer, 
men även att fortsätta vara flexibel. De två centrala begreppen att utvärdera är: 
 
• Företagets relationer med det köpande företaget: Natur hos det ömsesidiga beroende som 

krävs för att kompetenser ska utväxlas mellan företagen 
• Sättet som värde förväntas skapas: Behov av att bevara den strategiska kompetensen efter 

uppköpet 
 
Orsaker som får ledare att dra sig undan från att ta itu med integrationen är osäkerhet kring 
det uppköpta företagets grundläggande karaktär, kulturella och organisatoriska skillnader eller 
en rädsla för att stöta på motstånd. 
 

5.4.2 Behov av självständighet 
Om ett företag köps upp på grund av att det är annorlunda bör ledningen bestämma graden av 
behov av självständighet och sedan styra mot att uppnå just denna nivå. Exempelvis kanske 
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det krävs skydd av viktiga, funktionellt inbäddade kompetenser även om andra delar av 
organisationen är okänsliga för förändringar. Även om ledare inte har tillgång till 
informationen om hur de olika funktionerna inom företagen skiljer sig, behövs ett tidigt fokus 
på vilka delar av kompetensbasen som måste bevaras samt i vilken utsträckning de är 
beroende av bevarandet av kulturella särarter. 
De strategiska kompetenser som värderas högt nog att överföras måste också bevaras. Denna 
paradox gör att vissa gränser måste skyddas vilket kräver viss autonomi. Särskilt tydligt är 
detta när den uppköpta kompetensen ligger inbäddad i grupper av anställda. Tidigare 
undersökningar betonar vikten av att de anställda inte ska behöva uppleva några försämringar 
vid ett uppköp. Haspeslagh och Jemison (1991) påpekar dock vikten av att ledningen styr 
tydligt och konsekvent mot synergimålen, annars riskerar den att fastna i gamla hjulspår. Enda 
undantaget är när företaget köpts upp ur det strategiska perspektivet att det är annorlunda. 
 

5.4.3 Ömsesidig förståelse 
Följande text om ömsesidig förståelse är grundad på Haspeslaghs och Jemisons (1991) 
tankar och idéer. 
 
Om kärnan i integrationen är överföringen av kompetenser är svårigheten att skapa en 
atmosfär som stödjer detta. Kompetensöverföringen kan delas in i operationella resurser, 
funktionella erfarenheter och strategisk kompetens. Var och en av dessa delar kräver olika 
organisatoriska insatser. Undersökningen föreslår fem nyckelingredienser i atmosfären som 
gynnar kompetensöverföringen mellan företagen: 
 
• En ömsesidig förståelse av varandras företagsorganisation och kultur 
• En vilja hos de anställda att arbeta tillsammans efter uppköpet 
• Förmåga att överföra och mottaga kompetens 
• Fria resurser till att skapa den atmosfär som krävs för att understödja överföringen 
• En förståelse av orsak – verkan avseende förväntade fördelar med uppköpet 
 
Den nödvändiga atmosfären för kompetensöverföring härstammar från interaktionen mellan 
de anställda på de två företagen, vilket är förutsättningen för att utbyta idéer om hur man ska 
styra uppköpet. Integrationsprocessen kan undermineras av olika krafter, som överdrivet 
bestämda åsikter om uppköpets syfte, personliga nackdelar för de anställda som förväntas 
skapa värde och svagt ledarskap. I de värdeskapande uppköpen som studerats omkringgicks 
dessa problem genom två faktorer. Den ena var erfarenhet och det lärande som kommit därav 
och den andra var gemensam extern målfokusering. På företagsnivå var de anställda mer 
villiga att delta i integrationen när det köpande företaget hade en historia av tidigare uppköp. 
Att få ledare från två organisationer att arbeta tillsammans för att lösa externa problem istället 
för att tävla mot varandra, tillfredsställde tre nyckelkomponenter för överföring av strategiska 
kompetenser. Det hjälpte dem att utveckla orsak – verkansförståelse av de fördelar som kan 
förväntas vid uppköp, de lärde sig att bättre förstå varandra och de blev mer villiga att delta. 
Att uppnå en gemensam extern fokus kommer inte automatiskt. Rivaliteten är ibland stark 
mellan ledarna på de bägge företag som förväntas integrera gemensamma funktioner.  
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5.4.3.1 Oklarheter vid integrationen 
Om ej annat anges i texten är oklarheter vid integrationen grundad på Risbergs (2001) tankar 
och idéer.  
 
Tvetydigheter och flera tolkningsmöjligheter vid integrationen av ett uppköp skapar 
missförstånd, vilket på sikt kan leda till företaget förlorar nyckelpersonal. Anställda och 
chefer i de uppköpta företagen hanterar inte integrationsprocessen på samma sätt, utan skiljer 
sig emellan likväl som det gör för individer, anställda och grupper emellan. Detta är faktorer 
av integrationsprocessen som sällan uppmärksammats i forskningen. Att gå in i situationen 
med inställningen att alla uppfattar integrationsprocessen olika ger ökad förståelse för hur de 
anställda reagerar. Denna flexibilitet skapar tolerans för oförutsett beteende. 
 
I första delen av integrationen kanske produktionen förändras eller att företagen integrerar 
sina affärssystem. Risken är här att de anställda börjar tvivla på sin kunskap och erfarenhet. 
Ett sätt att hantera denna tvekan är att blanda arbetsgrupper från båda företagen eller att göra 
studiebesök. Särskilt när företagen ligger långt ifrån varandra är det en fördel att de anställda 
träffades personligen.  
 
Betydelsen av ledarskap 
Makt är en annan tvetydig fråga under integrationen enligt Risberg. Styrelsen för det köpande 
företaget, vilka har makten att fatta uppköpsbeslut, är inte samma personer som har det 
verkställande ansvaret. Det köpande företagets ledare kan vara svaga eller sällan närvarande, 
och de anställda känner att de saknar inflytande över sin situation. Undersökningar som gjorts 
tyder på att anställda i det uppköpta företaget behöver ett starkt och tydligt ledarskap under 
den osäkra första tiden efter uppköpet. Allteftersom motiven med uppköpet klarnar kan 
ledarna för det uppköpta företaget ges mer självstyre.  
 
Förändringsarbetet i ett företag bör planeras under lång tid för att skapa förståelse hos de 
anställda, utvärdera nya lösningar och eventuella konsekvenser samt allokera tillräckligt med 
resurser för att genomföra förändringen. När företagsledningen står inför att genomföra ett 
uppköp bör ledningen tillsammans med styrelsen analysera hur de ska tillämpa sin styrning på 
ett annat företag. Företagets ledningsprocesser måste anpassas och appliceras på det uppköpta 
företaget, vilket innefattar alltifrån hur ägarnas mål formuleras och översätts i bolagets termer 
via strategi och styrsystem till det operativa ansvaret i verksamheten.  
 
Syfte och Kommunikation 
Två typer av tvetydigheter cirkulerade frekvent under uppköpen; syfte och kommunikation. 
Detta understryker vikten av att förmedla motivet till uppköpet och företagets mål efter 
uppköpet till alla berörda. Detta indikerar även att de anställda i dotterbolagen ofta verkar 
sakna tillräcklig kommunikation med huvudkontoret. Innan försäljningen måste de anställda 
få veta vad som ska hända med deras företag, många är rädda för nedläggningar. För att 
minska dessa oklarheter kan chefer från det köpande företaget göra upprepande besök hos det 
uppköpta företaget och förklara hur tankarna hos ledningen går. Ett annat alternativ är att det 
köpande företaget utser koordinatorer som håller kontakt mellan köpare och kollegor. Om 
personal på det uppköpta företaget lämnas oinformerade finns risken att de lämnar företaget, 
då de är osäkra på den nuvarande situationen. Svårigheten att kommunicera öppet ligger i att 
uppköpsprocessen till en början ofta sker i hemlighet, särskilt då företagen är börsnoterade. 
Svårigheten ligger även i att kommunicera ”rätt” saker så att ledningen inte ökar på 
förvirringen ytterligare.  
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Att dela sina farhågor kan bidra till en mer balanserad syn på riskerna för de anställda vid 
uppköpet. Det finns alltid olika tolkningar på den kollektiva analysnivån, vissa är delade och 
andra personliga. En viktig fråga är vilka orsaker som ligger bakom varför vissa tolkningar 
delas och andra inte. Det kan vara så att viktiga frågor som påverkar hela organisationen 
startar en interaktiv gemensam förståelseprocess och där tolkningarna skapas i interaktionen 
mellan de anställda. De anställdas position i organisationen, deras engagemang i olika projekt 
och företagets kontext påverkar förståelseprocessen så att de anställda kan komma fram till en 
slutsats som är tvetydig på personlig-, grupp- eller organisationsnivå. Mycket tyder på att 
uppköpsprocessen inte uppfattas klart och entydigt av de anställda i de uppköpta företagen. 
För att förstå uppköp måste ledare ta hänsyn till olika tolkningar och möjligen utnyttja dessa 
för att skapa flexibilitet i en turbulent omgivning. Tvetydigheter finns konstant i 
organisationer även om de ställs på sin spets vid stora förändringar som uppköp medför. 
Genom att lära sig att hantera förändringar kan chefer bygga in rörlighet som en naturlig del 
av organisationen på alla plan. Detta för att integrationen ska gå bättre och lättare för cheferna 
själva såväl som för de anställda. 
 

5.4.4 Strategisk bedömning 
En undersökning gjord av Haspeslagh och Jemison (1991) betonar fyra tillvägagångssätt att 
integrera beroende på hur stort behovet är av självstyre i det uppköpta företaget samt hur stort 
behovet är för ömsesidigt beroende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.6 Tillvägagångssätt vid integration. Källa Haspeslagh och Jemison, 1991 
 
 
Haspeslagh och Jemison förklarar de olika resultaten enligt följande: 

• Absorberande uppköp: Full konsolidering mellan de båda företagen på sikt 
• Bevarande uppköp: Hålla källan till fördelarna intakt men lära av varandra 
• Symbiotiska uppköp: Kompetensbevarande och kompetensöverföring  
• Holding: Inte förändra något utan låta företagen vara som de är 

 
Andra skillnader mellan företagen vid uppköpet beror på det uppköpta företagets kvalitet, 
storleken på uppköpet och uppköpets syfte. Detta ramverk fokuserar på grundläggande 
uppgifter för att skapa värde: å ena sidan att bevara och å andra sidan överföra och tillämpa de 
strategiska kompetenser som identifierats som syftet med uppköpet. Dessa är delvis valda och 
delvis givna av situationen. Om integrationen går bra så kommer detta att ge det 
sammanslagna företaget konkurrensfördelar på marknaden. (Haspeslagh och Jemison, 1991) 
 

5.4.5 Olika grad av strategisk matchning 
Ömsesidigt beroende är en grund för att ledarna inom de båda företagen ska ta in varandras 
kompetens. Om uppköpet motiveras med resursdelning skapas värde på operationell nivå. Vid 
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överföring av funktionella kunskaper måste de anställda röra sig över organisationsgränserna 
och dela sina rutiner. Överföring av ledningskompetens kan skapa värde genom fördjupad 
självinsikt, koordination och kontroll. Dessa förbättringar kan genomföras genom direkta 
ledningsbeslut eller genom att installera affärssystem som förstärker effektiviteten och 
beslutsfattandet. Dessutom ger uppköp vissa fördelar genom en kombination av resurser, 
vilka egentligen inte är några synergier utan snarare en förbättrad resursallokering. Det är 
önskvärt att utse en typ av kompetensöverföring som den viktigaste källan till initialt 
värdeskapande. Genom att formellt utvärdera behoven av ömsesidigt beroende kan ledningen 
utveckla en mer objektiv syn på den strategiska uppgiften att skapa värde, oavsett graden av 
motstånd och samtidigt konkretisera arbetsprocessen.  
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6. GETINGE AB 
 
 
Presentationen av Getinge AB grundar sig på de intervjuer vi gjort samt den sekundärteori vi 
har funnit i årsredovisningar och på affärstidningars hemsidor. 
 
 
Nästa år är det 100 år sedan Olander Larsson grundade Getinge. Företaget har sedan dess 
gjort en lång resa från att från starten varit ett tegelbruk till att idag vara en av de stora 
medicinteknikkoncernerna. Getinge Industrier var tidigare en del av Elektroluxkoncernen, 
men som köptes ut av Johan Malmqvist och Carl Bennet. Företaget bytte namn till Getinge 
AB och börsintroducerades på Stockholmsbörsen 1993. Idag finns Getinge AB på A-listan 
och VD för företaget idag är Johan Malmqvist och styrelseordförande är Carl Bennet. 
 
Namnet Getinge kommer av samhället där företaget grundades och där koncernens 
huvudkontor idag ligger. Getinge AB är en växande medicinteknisk koncern med fokus på 
heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och 
rörelsehindrade. Deras kunder finns framförallt inom akutsjukvård, långvård, industri och 
laboratorier. Koncernen har 5600 anställda, verksamma i drygt 70 bolag i 25 länder. År 2002 
omsatte Getinge 8,6 miljarder SEK, varav 97 % utanför Sverige. Resultattillväxten har sedan 
börsintroduktionen 1993 varit i snitt 24 % per år. 
 

6.1 Affärsidé  
 
Getinges affärsidé lyder som följer: 
 
Getinge är en medicinteknisk koncern som genom sina produkter och tjänster ska vara en 
kompetent problemlösare åt kunder inom sjukvården, äldrevården och industrin. Koncernens 
produkter, tjänster och kompetens ska mätbart bidra till en ökad kvalitet och en förbättrad 
kostnadsbild för kunderna.  
 

6.2 Finansiella mål och motiv 
 
Koncernens finansiella mål är höga och säger att:  
 

• Resultattillväxten mätt som resultat före skatt ska uppgå till 15 % per år i genomsnitt 
och ska uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.  

• Tillväxten genom förvärv om genomsnittligt 10 % per år ska i största utsträckning 
finansieras med koncernens eget kassaflöde. 

 
Enligt ekonomichefen Ulf Grunander satsar Getinge på att finna företag inom egna 
affärsområden, med produkter som breddar Getinges produktsortiment, men med 
lönsamhetsproblem och i behov av ekonomiska resurser. Sedan börsnoteringen 1993 har 
företaget vuxit med cirka 30 procent om året. Ambitionerna med uppköpet av Heraeus 
Medical Technology förra året är att öka lönsamheten rejält. Vid tidpunkten för uppköpet låg 
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rörelsemarginalen på 4-5 procent, men från och med år 2003 avses den bli mer än tre gånger 
högre. År 2002 blev resultateffekten av köpet endast marginellt positiv. 
 

6.2.1 Stordriftsfördelar & Transaktionskostnad 
Stordriftsfördelar är en synergi som Getinge utnyttjar, men det är inte ett motiv till uppköp 
enligt Ulf Grunander. Detta konstateras även av de uppköpta företagen. Getinge förflyttar 
produktion till gemensamma enheter när det är ekonomiskt motiverat och säljorganisationen 
organiseras om efter varje uppköp.  
 
Uppköpen av distributörer och leverantörer kommenterar Ulf Grunander med att det varit ett 
naturligt steg då de varit till försäljning. Getinge köpte i april 2003 det nederländska företaget 
Copharm som omsätter drygt 90 miljoner kronor. Johan Malmquist kommenterar köpet: ”Vi 
vill äga våra egna distributionskanaler. Bolaget har sedan 1960-talet varit en representant för 
vårt affärsområde Surgical Systems på den holländska marknaden. Och vi ser Nederländerna 
som en viktig marknad” (Aronsson, 2003). Grunander medger dock att uppköpen av 
leverantörer har förenklat procedurer som kontraktsskrivande och anbud och har bidragit till 
att undvika problem med leveranser av varor i tid och rätt mängd. Nackdelen med den här 
sortens uppköp är enligt Grunander att det innebär ett större arbete med koncernens 
organisation.  
 

6.2.2 Finansiella Synergier 
Getinge gör en grundlig företagsbesiktning av sina uppköpskandidater innan ett uppköp sker 
och de tvekar inte att dra sig ur om det skulle visa sig at företaget inte passar in i Getinges 
affärsområden. Många av de finansiella synergierna vid ett uppköp, såsom skattesköldar, 
lägre lönekostnader och ökad kapitalförmåga, får ofta stå tillbaka vid ett uppköp för andra 
synergier. Getinge köper upp företagen för att de har en viss resurs som passar in i Getinges 
affärsområden och motiven för uppköpen är att bredda produktsortimentet och att vinna 
marknadsandelar. Getinge vill därför inte omstrukturera företagen de köper upp och då får de 
finansiella synergierna stå till sidan. Getinge köper alltså inte upp företag enbart för att få en 
ökad lönsamhet i det förvärvade företaget.  
 

6.2.3 Undervärdering & Finansiell Goodwill 
Köpet av Arjo, som var ett respekterat och etablerat företag, är ett exempel på köp av ett 
undervärderat företag. Arjo hade haft problem med sina tidigare ägare som drev företaget 
kortsiktigt och ville få ut så mycket pengar ur företaget som möjligt utan att investera i 
produktionen. Börskursen rasade och Getinge köpte diskret aktier i bolaget på börsen och 
skickade därefter de ut anbud till stora aktieägare och köpte upp ytterligare aktier, tills de 
hade tillräckligt för att sätta press på företaget. Idag har de köpt upp Arjo, men det drivs 
fortfarande som en separat enhet men under Getinges ägo.  
 
Getinge har troligen som ett framtida mål enligt Aronsson (2003) att försöka bli så stora att de 
blir intressanta för stora internationella investerare. Detta kräver att de får ett marknadsvärde 
på 10 miljarder och dit har Getinge en bit kvar med ett marknadsvärde idag på 8 miljarder. 
Uppköp får dock inte ske enbart för att öka marknadsvärdet utan de ska ske med andra motiv 
och ska ha värdefulla synergieffekter. Grunander anser att Getinge är lågt värderat i 
jämförelse med andra större medicinteknikbolag och hoppas i framtiden på att bli intressanta 
för de stora internationella investerarna.  
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6.3 Strategiska mål och motiv 
 
Getingekoncernen strävar efter att uppnå och upprätthålla marknadsledande positioner på 
egna nischmarknader genom att erbjuda kompletta system och kunskapsbaserade lösningar. 
Den organiska tillväxten utgör basen i koncernens tillväxt och innebär: 
 

• Försäljning av kompletta system där bredden och djupet av koncernens kompetens 
kommer kunderna tillgodo genom de egna säljbolagen. 

• Aktiv produktutveckling. 
• Kraftfulla satsningar på att utveckla försäljningen av service och tjänster. 

 
Förvärv av angränsande eller kompletterande verksamheter utgör ett viktigt komplement till 
den egna tillväxten, där fokus ligger på tre områden: 
 

• Geografisk expansion. 
• Förvärv i syfte att etablera och bredda nya affärsområden som bedöms som intressanta 

ur tillväxtsynvinkel eller från branschsynpunkt. Synergier med befintliga 
affärsområden är därmed avgörande. 

• Produktförvärv som kompletterar den egna produktutvecklingen. 
 
Getinge har inte påverkats lika mycket av konjunkturförsvagningen som den totala 
marknaden. Företagets verksamhet är inte konjunkturkänslig, utan ledningen kan följa sin 
planering trots den allmänna nedgången. Eftersom den verksamhet som kunderna bedriver till 
stor del är skattefinansierad kan en konjunkturavmattning som håller i sig dock inverka 
negativt.  
 
Grundkriteriet för ett uppköp i Getinge är att företagen kompletterar verksamheten och att 
styrelsen och ägarna är villiga att lämna över ansvaret. Getinge har i första hand vuxit genom 
uppköp, men Johan Malmquist (Sunesson, 2002) menar ändå att grunden är den organiska 
tillväxten som ligger runt 6-7 procent per år. Getinge är restriktiva med att förvärva företag 
som befinner på långt avstånd geografiskt. 
 

6.3.1 Strategiska synergier vid tillväxt 
En VD beskriver försäljningen av hans enhet till Getingekoncernen som en möjlighet att nå ut 
till hela världen, dels genom logistik och etablerade relationer och dels då namnet Getinge har 
större dignitet än det man tidigare arbetade med. Getinge räknar med att delar av 
synergieffekterna i säljorganisationerna vid ett förvärv uppnås snabbt, inom ett eller max två 
år. Dessa synergier innefattar utnyttjande av distributionsnäten, både genom att använda 
Getinges distributionsnät till de nya produkterna och tvärtom, och att expandera geografiskt. 
Andra effekter, som korsförsäljning, kommer att märkas under de kommande ett till fem åren.  
 
Getinge säljer sina produkter till industriella kunder, men saknar kontaktnät med 
småintressenter. Ett företag har därför köpts upp från före detta Landstingens Inköpscentral 
med gamla kontakter sedan landstingstiden. Detta företag driver en egen försäljning till små 
intressenter som motsvarar 20-30 % av deras totala försäljning. 
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6.3.2 Monopol 
En av respondenterna i de uppköpta företagen uppgav att anledningen till ett uppköp bland 
annat var att skaffa sig monopolistiska fördelar genom att köpa upp konkurrenter. Johan 
Malmquist kommenterar varför Getinge köpte upp tyska Heraeus Medical Technology med 
280 anställda, en omsättning på en halv miljard kronor och stor tillverkare av 
operationslampor och annan utrustning i operationsrum. ”Vi vill komplettera vårt ett år gamla 
affärsområde Surgical Systems (Aronsson, 2003). Tidigare hade vi cirka 20 procent av 
världsmarknaden på operationslampor och nu kommer vi upp i 35-40 procent.” Köpet gick 
igenom de tyska myndigheternas kontroll av konkurrensbegränsande faktorer som exempelvis 
alltför dominerande roll på marknaden. Johan Malmquist tror på en konsolidering av 
branschen och att Getinge kommer att vara aktiv i denna process.  
 

6.3.3 Kompetens & Forskning 
Till skillnad från andra medicinteknikbolag satsar koncernen ytterst lite på egen forskning och 
utveckling. För att inte komma efter sina mer forskningsintensiva konkurrenter är det 
nödvändigt för Getinge att fylla på med innovationskraft utifrån. Uppköpen skapar både 
specialisering och breddning av produkten. Getinge har även köpt upp leverantörer av 
exempelvis datasystem för produktionshantering.  
 
Enligt Ulf Grunander köps inte ett företag enbart på grund av ett patent, men givetvis är det 
positivt om Getinge får ensamrätt över en produkt eller tillverkningsmetod. Framförallt vid 
uppköp av mindre företag är patent och produkterna viktiga motiv till ett uppköp.  
 

6.3.4 Goodwill  
Getinge vill gärna köpa upp konkurrenter inom affärsområdena som har etablerade och 
inarbetade varumärken. Exempel på detta är Arjo, Heraeus Medical Technology, ALM och 
Maquet. Enligt en av respondenterna slipper Getinge marknadsföra och arbeta in ett nytt 
varumärke och kostnaderna blir mindre vid ett förvärv av inarbetade varumärken, då kunderna 
är desamma för alla produkter i ett affärsområde. Enligt Getinge är synergierna betydelsefulla, 
exempelvis då ett företags produkter helt kan säljas av ett annat företags säljorganisation. För 
vissa förvärv är Getinges varumärke av betydelse för att nå ut till den internationella 
marknaden. Andra förvärv har själva inarbetade varumärken, vilka Getinge valt att arbeta 
vidare under. Koncernen arbetar sedan en tid tillbaka med en gemensam design på produkter, 
material och dokument. De uppköpta företagen har sina egna hemsidor, men med Getinges 
logotyp och länk till Getinges hemsida.  
 

6.4 Organisation 
 
Getinges ledning beskrivs av de uppköpta företagen som ”grabbarna som har fötterna på 
jorden”. De svävar inte iväg och lovar en massa saker som de sedan inte kan stå för är en 
annan beskrivning av Getinges ledning. Getinges organisation är platt, företagskulturen 
informell och beslutsfattandet starkt decentraliserad. Det senare betonas när Ulf Grunander 
påpekar att Getinge inte vill förändra organisationerna i de företag de köper, utan stor tonvikt 
läggs vid lokal ledning med befogenheter att agera snabbt och självständigt. Getinge väljer 
istället att köpa företag som har en fungerande organisation, men som ofta har 
lönsamhetsproblem. Grunander säger att de ofta tillför det uppköpta företaget ekonomiska 
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resurser och använder sitt distributionsnät för att vända lönsamhetstrenden och att detta har 
fallit väl ut.   
 
Enligt en av respondenterna fungerade inte organisationen i det företaget som önskat efter 
uppköpet och Getinge har därför tvingats byta ut VD:n i detta företag. Detta är något som 
Getinge vill undvika enligt Grunander, då de vill behålla ledningen och mellanchefer i de 
företag de köper upp. Han menar att organisationen som finns sedan tidigare i företaget är 
förutsättningen för att företaget har lyckats så väl som de gjort.  
 

6.4.1 Resurser & Motivation 
Getinge har växt mycket genom många uppköp de senaste åren. Ledningen har därmed blivit 
medveten om att det geografiska avståndet mellan moderbolaget och de uppköpta företagen är 
ganska långt. Därför har Getinge valt att i syfte att skapa en gemensam företagskultur lansera 
en koncerngemensam tidning där koncernledningen kan kommunicera direkt och med 
samtliga anställda i koncernen. Getinge har även en skriven policy som säger att de ska göra 
regelbundna besök på företagen för att minska avstånden i organisationen. 
 
Vid ett uppköp upptäckte Getinge att företaget hade en resurs, ett koncernredovisningssytem, 
som kunde utnyttjas i hela organisationen, men det var inte av denna anledning som förvärvet 
gjordes. Vid ett annat uppköp visade det sig att förvärvet hade en ovanligt låg 
personalomsättning och sjukfrånvaro. Företaget hade under många år använt sig av en 
personalpolicy som innebar att anställa personer från trakten och om nödvändigt lära upp 
dessa. Genom att försäkra sig om att de anställda kände varandra har sjukfrånvaron och 
personalomsättningen varit mycket låg.  
 

6.4.2 Nätverk 
Getinges nätverk är mycket stort då de har många distributörer, leverantörer, enheter och 
säljkontor runt om i världen. Det är till stor del genom detta nätverk som Getinge lyckas 
inhämta information om vilka företag som är till försäljning, men enligt Ulf Grunander är det 
inte många företag som blir aktuella att köpa. Enligt Ulf Grunander har Getinge en mycket 
god kontakt med sina leverantörer och distributörer och han säger att detta kan bero på att 
Getinge är oftast en mycket stor kund eller leverantör till dessa. I vissa fall försöker Getinge 
närma sig ett företag genom att föreslå ett uppköp spontant, utan att det är till försäljning 
officiellt.  
 
 

 
 
Fig. 6.1 Getinges organisationsstruktur. Källa: Årsredovisning Getinge AB, 2001 
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6.5 Affärsområdenas tillväxt 
 
Getinge har gjort drygt 25 uppköp sedan företaget grundades. Sedan börsintroduktionen 1993 
har Getinge i genomsnitt växt med 31 % per år. Kompetensen inom Getinges styrelse är av 
nödvändighet bred inom rörelsens tre delar enligt Ulf Grunander och styrelsen är väl insatt i 
alla detaljer av dotterföretagens verksamheter för att snabbt kunna upptäcka om någon del av 
verksamheten inte fungerar. I årsskiftet 2002/2003 innefattade koncernen drygt 70 operativa 
enheter. Koncernen har idag en världsledande position inom sina tre affärsområden; Infection 
Control, Surgical Systems och Extended Care. 
 

6.5.1 Infection Control 
Affärsområdet förser kunder inom sjuk- och äldrevården med kompletta lösningar, sterilgods, 
för att förebygga uppkomsten och spridningen av infektioner. Företagen inom industri, 
framförallt läkemedelsföretag, erbjuds diskdesinfektorer och sterilisatorer för produktion och 
forskning. Produkterna marknadsförs under varumärkena Getinge och Lancer. Tillväxt 
planeras genom förbättrat operationellt resultat. Om det ska löna sig att bli större gäller att 
Getinge prioriterar en samordnad och kostnadseffektiv struktur enligt Ulf Grunander. Störst 
svårigheter har just nu affärsområdet i USA. Där bjuder konkurrenten Steris hårt motstånd 
och orderingången sjunker. Ledningen har startat ett sparprogram för att möta konkurrensen 
med införande av en ny struktur. Detta innebär att både produktion och logistik ska 
effektiviseras, med ny lokal ledning ska införas, färre distributionscenter och ökad fokus på 
kirurgi som taktik. 
 

6.5.2 Extended Care 
Affärsområdet erbjuder kunder inom akut- och äldrevården system och produkter för skonsam 
förflyttning och bekvämare hygienisk vård av personer med nedsatt rörlighet. Getinge 
tillhandahåller även produkter som behandlar och förebygger trycksår. Akutsjukvården är det 
område som är mest etablerat och där omsättningen också är störst och äldrevården är det 
område som idag har den lägsta omsättningen av de tre. Äldrevården har dock jämfört med de 
andra segmenten en tillväxt som är ett par procent större, motsvarande 7-9 procent per år. 
Efterfrågan på divisionens produkter ökar stadigt i takt med att världens befolkning blir allt 
äldre och tyngre. Utvecklingen gynnas också av att den allmänna sjukvården byggs ut runt om 
i världen. Företaget har lång erfarenhet inom detta affärsområde och avser att växa organiskt. 
Ledningen tänker dock inte fästa all tilltro till den naturliga tillväxten inom segmentet 
äldrevård. Förvärv står högt på agendan för att nå det uppsatta tillväxtmålet för resultat före 
skatt på 15 procent per år. Produkterna inom affärsområdet Extended Care marknadsförs 
under varumärkena Arjo och Pegasus. Distributionen sköts till största delen av egna säljbolag.  
 

6.5.3 Surgical Systems 
Genom de senaste årens köp har Getinge blivit världsledande på operationsbord och 
operationslampor, med en marknadsandel på 40 procent. Affärsområdet är det yngsta och 
bildades år 2001 genom förvärven av Maquet och ALM. Produkterna består av kompletta 
system för kirurgiska arbetsstationer bestående av operationsbord, operationslampor och 
takmonterade konsoler för medicinteknisk utrustning. Det senaste uppköpet var i januari 2002 
då Heraeus Med Technology köptes. Varumärkena Hanau (f.d. Heraeus), Maquet och ALM 
finns representerade på ett 100-tal marknader. Företaget avser att växa ytterligare genom 
uppköp av andra företag inom samma bransch.  
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Fig. 6.2 Getinges nettoomsättning. Källa: Årsredovisning Getinge AB, 2002 
 

6.6 Produktion 
 
Getingekoncernens produktion sker idag i 20 tillverkningsenheter i nio länder. 
Produktlinjernas tillverkning ska vara inriktade mot värdeskapande produktion. Komponenter 
som inte är kritiska ska läggas ut på underleverantörer och de interna resurserna ska 
koncentreras till utveckling, design, montering och kvalitetssäkring. Leverantörerna för 
affärsområdena Infection Control och Surgical Systems finns framförallt i Nord- och 
Centraleuropa, medan de för Extended Care återfinns i Fjärran Östern och Östeuropa.  
 

6.7 Lönenivåer 
 
Enligt uttalanden från styrelseordföranden Carl Bennet anser han att lönenivåerna för en VD 
eller styrelseordförande är alldeles för höga i Sverige (Sunesson, 2002). Getinge föregår 
härmed gott exempel då medianlönen för en VD på Stockholmsbörsens mest omsatta aktier är 
7 miljoner och för en styrelseordförande 1 miljon (Sunesson, 2002). Carl Bennet fick under 
2002 ett styrelsearvode på 450 000kr och VD:n Johan Malmqvist fick ut en lön motsvarande 
7,6 miljoner. En eventuell bonus i Getingekoncernen fås enbart om resultatet under året varit 
positivt och nått över en viss målsättning. Under 2002 inkasserade Malmqvist en bonus på 1,4 
miljoner, men då var också resultatet för Getingekoncernen närmare 622 miljoner. Om VD 
Johan Malmqvist skulle bli avskedad är han garanterad ett års lön, dock utan möjlighet till 
någon bonus. Carl Bennet som är delaktig i att sätta lönenivåerna i Getinge menar att en 
ledning med alltför hög lön tappar förtroende hos sina anställda (Sunesson, 2002). 
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7. INTEGRATIONSPROCESSEN I GETINGE AB 
 
Detta kapitel innehåller en presentation av Getinges integrationsprocess av förvärvade företag. 
Informationen kommer från intervjuer och tryckta presentationer samt artiklar i affärspress. 
Strukturen följer samma mönster som fördjupning i integrationsperspektivet.  
 

7.1 Överföring av strategisk kompetens 
 
Integrationen kan ta lång tid, runt tre år men det varierar, innan de anställda känner sig säkra i 
det nya ägandet. Det är känsligt med val av tidpunkt i kommunikationen, det vill säga att ha 
rätt timing. Om Getinge informerar om de förändringar de vill göra innan de är etablerade, 
kan de anställda bli irriterade om det visar sig att ledningen oroat utan någon grund. Det är 
framför allt ovissheten om sin position i framtiden som tycks vara ett problem för de 
anställda. Getinge har idag ett flertal dotterbolag med egna säljorganisationer, då man valt att 
inte integrera dessa. I dessa fall är omställningarna efter uppköp ganska små. Vissa delar av 
produktionen har lagts ner i flera av de uppköpta företagen, även om Getinge i första hand sålt 
eller flyttat den produktion som inte passat in i strategin. En ekonomichef beskriver 
koncernledningen som engagerade och att de satt sig in i företaget på ett föredömligt sätt 
redan före uppköpet. Den första tiden efter uppköpet gick de in i sakfrågor, men i dagsläget 
anser han att ledningen sker mer självständigt, karaktäriserad av informellt ”svenskt” 
ledarskap och samarbete. 
 
På ekonomisidan är det viktigt att förändringar i samband med förvärv går väldigt snabbt, 
helst bara på ett par månader. Det uppköpande företaget måste ha en strategi klar om de ska 
flytta, lägga ner eller expandera. För personalen utgör varsel om risk för omställningar och 
uppsägningar ett orosmoment, men efter att den första osäkerheten har lagt sig övergår oron 
till motivation. Efter uppköp finns det redan utarbetat ett färdigt åtgärdspaket inklusive vilka 
personer man vill behålla/avskeda, ett snabbt införande av Getinges rapportsystem samt 
avyttring/flytt av dubblerande verksamheter. Däremot undviker man avhopp från företagens 
ledning. Ofta behåller Getinge VD:n och ekonomichefen i det uppköpta företaget och låter 
förvärven fungera som enskilda enheter utan rotation av personal mellan enheterna. 
Styrelsefunktionen överlåts däremot på huvudkontoret.  
 
I ett förvärv var rekonstrueringen liten till en början. Efterhand visade det sig att ledningen 
inte fungerade, och nu har Getinge bytt VD på företaget. Trots att det är över fyra år sedan 
företaget övertogs arbetar de fortfarande med integration av administrativa system.  
I ett annat förvärv har Getinge infört ett nytt operativt produktionssystem trots att det gamla 
var utvecklat för denna fabriks särskilda behov. Detta på grund av att det nya är koordinerat 
med Getinges säljsystem. Företaget ska även med hjälp av sin nya ekonomichef införa just-in-
time-produktion. Omsättningen har ökat från ca 10 mkr till 50 mkr idag, och väntas stiga till 
100 mkr inom 5 år. En del i tillväxten kommer att ligga i att man etablerar ett Internetbaserat 
logistiksystem, vilket förkortar avstånden till huvudkontoret där större delen av försäljningen 
ligger. Ett annat förvärv hade ett koncernredovisningssystem som Getinge valde att införa i 
hela koncernen. 
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7.2 Behov av självständighet 
 
En VD kommenterar uppköpet med att Getinges ledning respekterade att de visste hur de 
skulle driva sitt företag. Eftersom de är ett litet företag arbetar de snabbare än ett stort företag 
genom kortare beslutslinjer. Noggrannheten i Getinges företagsbesiktning smittade av sig på 
atmosfären, och företaget har efterhand anammat Getinges målinriktade kultur och arbetar nu 
ännu hårdare. Han anser att Getinge har försett företaget med de resurser som krävs för att 
höja lönsamheten utan att gripa in i ledningsfrågor och har haft förståelse för hur de bägge 
företagen kompletterar varandra. 
 
Flera av respondenterna nämner självständigheten som en motivationshöjande faktor och att 
de förbättrat sina resultat betydligt sedan uppköpet. Samtidigt är de nöjda med att vara under 
Getinges ledning, främst beroende på att det finns någon annan som bär det yttersta ansvaret 
för verksamheten och att koncernledningen uppfattas som kompetent och med en realistisk 
uppfattning om verksamheten. Vid frågan om de funderat på att driva företaget på egen hand 
svarar en ekonomichef att de inte var särskilt tilltalade av idén. Han bedömer att kulturen på 
deras företag tidigare varit helt akademisk och att Getinges jordnära sätt att leda företag sågs 
som en tillgång. Istället för att presentera vidlyftiga marknadsplaner eller kreativa 
omstuvningar i budgeten har styrelseordföranden fungerat som en inspirationskälla och 
bollplank för nya idéer och genomförande. Däremot säger han inte sig ha fått något bredare 
kontaktnät genom Getinges uppköp.  
 

7.3 Ömsesidig förståelse 
 
Grunden till val av integrationstaktik läggs genom åtskilliga besök ute hos objekten, eftersom 
det ger den mest rättvisande bedömningen av ledningens förmåga och företaget som helhet. 
Samtidigt som Getinges uppköpsteam utvärderar management är det av avgörande vikt för 
kommande samarbete att objektet bygger upp ett förtroende för Getinges kompetens och 
avsikter med förvärvet. Tydliga målsättningar och en förmåga att klargöra dessa är grunden 
för att uppnå en fungerande kommunikation med objektets ledning. En uppköpsprocess tar 
alltid mycket tid och många av momenten sker med hög hastighet. Efter att avtal ingåtts vill 
Getinge att implementering av förändringar ska ske snabbt, helst inom en till två månader. 
Detta leder till att ledningen måste ha en hög tolerans för att fel uppstår och att man står fast 
vid sin planering och åtgärdar fel utan att kritisera. Efter den första turbulenta perioden inleds 
en kontinuerlig uppföljning som fungerar som en motivation för ledningen i förvärvet att 
analysera sina faktorer för lönsamhet. Beroende på strategin i det enskilda fallet väljer 
Getinge antingen att låta ledningen arbeta självständigt och endast fungera som stöd, eller så 
går koncernledningen aktivt in i strategiska beslut och gör investeringar i produktionen eller 
administrationen. 
 

7.4 Team för uppköp 
 
Getinge bygger ett team för bedömningar av olika aspekter inom företagsbesiktningen. Dels 
den affärsmässiga, som ledningens kompetens och motivation, samt företagets affärsidé och 
produkt. Dels den ekonomiska aspekten och av hur uppköpet bör finansieras. Detta hänger 
samman med skattestrukturen i företagets balansräkning som skiftar mellan företag och olika 
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länder. Dessutom finns det legala barriärer och möjligheter att ta hänsyn till, samtidigt som 
det är viktigt att vara fullt insatt i objektets alla tidigare avtal och ansvarsförbindelser. 
 

7.5 Sökprocessen 
 
Sökprocessen av förvärvsobjekt bygger på aktivt deltagande från ledning och även styrelse, 
eftersom styrelsen har ett brett nätverk genom sina övriga uppdrag. Företaget etablerar nya 
affärsrelationer och underhåller existerande nätverk. Genom att skaffa ekonomisk inblick hos 
sina konkurrenter och bygga relationer i tid håller Getinge uppsikt över sina 
uppköpsmöjligheter, och detsamma gäller för leverantörer och distributörer. I första hand 
riktar Getinge in sig på att köpa tillverkare av komplement till sina egna produkter. Det är 
även aktuellt att köpa upp leverantörer och distributörer och att växa vertikalt för att förstärka 
konkurrensfördelarna. Genom mäklarfirmor och corporate finance-firmor händer det att 
Getinge erbjuds kontakter med företag som vill sälja. Ledningen är mån om att dessa firmor 
känner till vilka egenskaper Getinge letar efter hos sina uppköpsobjekt, så att Getinge blir en 
given kandidat att vända sig till när ett intressant företag bjuds ut till försäljning. 
 
Ulf Grunander verkar nöjd med utvecklingen av Getinge och dess uppköp och ser 
konjunkturnedgången som en möjlighet för de seriösa företagen att ta marknadsandelar, 
samtidigt som de mindre lämpade köps upp eller faller bort. Då en stor del av koncernens 
tillväxt ska komma från förvärv driver Getinge löpande en aktiv sökprocess av förvärvsobjekt. 
Inom Infection Control vill företaget förstärka sin marknadsposition och hitta 
produktkomplement. Inom Extended Care satsar företaget på produktutveckling och 
marknadspositionen. Inom Surgical Systems, fokuserar företaget på kraftig expansion av 
produkter för operationssalar. Det är primärt inom Surgical Systems, som Getinge satsar på 
tillväxt, eftersom ledningen bedömer möjligheterna som stora där. 
 

7.6 Strategisk bedömning 
 
Förvärvsprocessen inleds med en strategisk bedömning av Getinges behov. I samband med 
denna utvärdering börjar Getinge bygga relationer med ägarna av de företag som skulle kunna 
vara intressanta. Sedan görs en utvärdering av objektens möjligheter och lämplighet. 
 
Investeringarna i Sverige har skett genom uppköp från landstinget när de avvecklat sin 
tillverkning, köp från andra koncerner som velat renodla sin verksamhet i en annan riktning 
samt genom fientligt uppköp av noterat bolag vid börsfall. Internationellt har uppköpen 
vanligen skett när någon av ägarna av det säljande företaget velat dra sig tillbaka och den 
kvarvarande partnern inte haft möjlighet att driva vidare företaget på egen hand. Det 
viktigaste är att hitta en ledning som inte säljer motvilligt, och som förstår vad det innebär att 
sälja och inser vikten av att spela med öppna kort från bägge parter. När en bra leverantör till 
Getinge skulle säljas föredrog man att driva företaget vidare i egen regi hellre än att riskera att 
förlora leverantören i samband med ägarbyte. 
 
Många respondenter anser att företagskulturen på Getinge passar väl in med deras egen, även 
i de fall där det finns olikheter, exempelvis nationella skillnader i ledarstil. Getinges ledning 
bedöms ha stor kompetens gällande uppköpsförfarandet. Objekten upplever att Getinge har en 
stor förmåga att avläsa vilka värdefulla resurser inom företagens ledningar som kompletterar 
varandra. Det tar tid att hitta företag som passar Getinges krav och profil gällande blivande 
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dotterföretag. Flera av de företag som köpts upp har haft andra ägare än grundaren, styckats 
av från en större koncern eller varit ägda av holdingbolag. Därmed är ledningen van att arbeta 
självständigt och i viss mån i avsaknad av engagemang i verksamheten.  
 

7.7 Olika grad av strategisk matchning 
 
I ett fall har Getinge avstått från att nischa sig i förvärvets affärsområde trots att uppköpet 
skett friktionsfritt och blivit lönsamt. Företagens produkter riktade sig till olika typer av 
kunder, Getinge har industriella och förvärvet riktade sin försäljning till användarmarknaden. 
Den ursprungliga planen var att integrera företaget i Getinges verksamhet, men Getinges 
ledningen ansåg att detta inte stämde överens med strategin för diversifiering då produkten 
såldes direkt till användarmarknaden. I detta fall inväntar Getinge ett lämpligt anbud, men då 
det inte finns några strategiska köpare låter de under tiden ledningen driva företaget 
självständigt och med god vinst. En annan enhet köptes efter en period av institutionellt 
ägande utan några investeringar i produktionen. Getinge investerade i nya maskiner och 
övertog en fungerande koncern med stor potentiell lönsamhetsökning, samma typ av 
kundsegment och till en låg värdering. De flesta förvärvens verksamhet har inte skurits ner, 
även om vissa delar har sammanfogats med andra enheter inom Getinge. Personalen har 
kunnat vara kvar och produktionen har inte minskat. De delar av de uppköpta företagens 
verksamheter som inte passar in eller är lönsamma säljs av eller läggs ut på andra dotterbolag 
inom koncernen och överflödiga administrativa poster plockas bort. Enligt en VD med 
erfarenheter av många försäljningar är osämja mellan ägarna en av de största orsakerna till att 
småbolag bryts upp eller säljs. I händerna på en ny köpare kan företaget fungera endast om 
det finns en stark grundvilja hos de anställda, annars kommer de gamla konflikterna att 
fortsätta att skapa störningar i verksamheten. 
 

7.8 Företagsbesiktning 
 
Genom en företagsbesiktning skaffar sig Getinges ledning en klarare bild av objektets 
potential till förbättrad avkastning och möjliga synergier. Getinges ledning gör besök på 
företaget och ekonomiavdelningen beräknar pris, synergier, omstruktureringskostnader och 
goodwill. Viktiga nyckeltal är latent skatt, nivå och kostnad för eget kapital och goodwill. 
Därtill kommer vinst per aktie, objektets kassaflödesanalys och företagets värde i förhållande 
till nettoskulden. 
 
Efter många uppköp har Getinges ledning skapat vissa rutiner när det gäller förhandlingar och 
att känna av miljön inför en investering. Det är viktigt att ha en djup kunskap om säljaren för 
att sätta det rätta priset och att ha rimliga förväntningar. Erfarenheten är det viktigaste för att 
bedöma möjligheter till förbättringar och risken. Ekonomichefen Ulf Grunander har arbetat 
som revisor i 14 år och känner till hundratals företag och deras vanligaste problem.  
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Fig. 6.3 Förvärvets bedömda lönsamhetsutveckling. Källa: Grunander, 2003 
 
Många gånger gör företag på väg att säljas glädjekalkyler gällande marknadens framtid, vilket 
skapar överdrivna prognoser och orealistiska värden på företag. En respondent kommenterar 
att uppköp har blivit lite av en trend, att företagen pressar varandra till att presentera höga 
prognossiffror. Fördelen med uppköp skulle vara att utvecklingskostnaderna utnyttjas bättre, 
men risken är att det istället leder till likformighet. Han anser att synergierna överskattas och 
att effektiviseringar bättre kan uppnås på annat sätt. 
 

7.9 Förhandling 
 
Efter företagsbesiktningen ges en prisindikation till säljarna att arbeta efter. Om parterna inte 
är överens förhandlar de om villkor och Getinge försöker ge sin bild av hur de kommit fram 
till ett pris som kan anses vara rimligt. Det är viktigt att bygga upp en förståelse för varandras 
behov, inte minst gällande de anställdas personliga intressen. Slutförhandlingen måste ske 
utan tidspress så att alla detaljer av avtalet hinner slutföras. Tålamod är grunden för att 
ömsesidig förståelse ska kunna ges en möjlighet att byggas upp. Om dessa förhandlingar går i 
lås sluts ett preliminärt avtal. 
 
Uppköpen finansieras ibland kontant, ibland genom upplåning och nyemission. De har vid 
något tillfälle skett som fientliga övertaganden, men oftast via anbud. Priset är avgörande för 
hur lönsamt uppköpet blir, och ett för högt pris går inte att reparera. Därför lägger Getinge 
stor omsorg på förhandlingen och på att få med alla faktorer som kan påverka företaget i 
framtiden. Om priset bedöms som för högt tvekar inte Getinge att dra sig ur affären. Trots att 
de då lagt ner mycket resurser på förberedande kontakter är det viktigt att inte låta sig ryckas 
med. Enligt Ulf Grunander är det viktigt att det faktum att förberedelserna brukar stora 
resurser inte påverkar förhandlaren så att han eller hon hellre sluter ett dåligt avtal än att 
avbryta förhandlingen. Ledningen är nöjd med de pris de betalt för de företagsförvärv som 
skett under åren. Köpet av det holländska Copharm belastar exempelvis inte resultatet utan 
beräknas ge en viss positiv inverkan redan år 2003. Johan Malmquist tror att det nästa år kan 
bli ett positivt tillskott på uppemot 10 miljoner kronor (Aronsson, 2003).  
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8. ANALYS - MOTIV 
 
I detta kapitel har vi analyserat Getinges motiv för uppköp utifrån perspektiven från den 
primära och sekundära teori som finns beskriven i kapitel fyra.  

 

8.1 Den finansiella skolan 

8.1.1 Stordriftsfördelar 
I de fall Getinge köpt upp ett företag som har en produkt i sitt produktsortiment som även 
Getinge tidigare hade, har Getinge antingen avyttrat tillverkningen av den här produkten eller 
förflyttat produktionen så att samma produkter tillverkas på samma plats. Detta för att kunna 
använda kompetenserna gemensamt och förhoppningsvis kunna utveckla ännu bättre 
produkter i framtiden, men också då kostnaden per enhet blir lägre. Säljkontor har också lags 
ner då det funnits mer än ett på samma ort eller i samma region, för att skära i kostnaderna. 
Detta är ett bra och effektivt sätt att utnyttja fördelarna med att vara ett stort företag. 
 

8.1.2 Transaktionskostnad 
Getinge har inte använt sig av motivet transaktionskostnad vid sina uppköp. Gammelgaard 
(1999) beskriver motivet transaktionskostnad som att överföra leverantörernas makt till att 
istället bli en resurs hos det köpande företaget. Hart (1995) beskriver leverantörens makt att 
ha tillgång till en resurs som de är ensamma om, men som andra företag är beroende av i sin 
produktion. Hart fortsätter med att säga att makten visar sig i höga priser och att kostnaden 
vid kontraktsförhandlingar kan bli höga. Getinge har inte vad vi har kunnat fastställa köpt upp 
en leverantör enbart på grund av den här sortens problem utan anledningen har snarare varit 
att leverantören eller distributören varit till försäljning. Getinge är i behov av att resurser 
levereras i rätt tid och mängd, men det har inte varit en anledning till ett uppköp som Jervis 
(1971) beskriver.   
 

8.1.3 Finansiella synergier 
Getinges användande av finansiella synergier är svåra att fastställa. Getinge har inte som mål 
att förflytta delar av produktionen till länder där lönerna eller skatterna är lägre, men givetvis 
vill de inte betala mer i löner och skatt än vad som är nödvändigt. Detta får dock inte påverka 
organisationen och motivationen i företaget. Eftersom Getinge vill behålla det uppköpta 
företaget som det är och inte gå in och påverka allt för mycket så utnyttjar inte Getinge alla 
synergieffekter som finns att uppnå genom utnyttjande av skattesköldar. Däremot har givetvis 
Getinge en fördel vid lån, då de har lätt att få ett lån på grund av sin storlek och har en lägre 
räntekostnad för sina lån än vad ett litet företag har. Detta stämmer väl överens med vad 
Gammelgaard (1999) påpekar som positiva finansiella synergier vid ett uppköp.   
 
Aronsson (2002) påpekar att ett företag blir betydligt mera intressant för internationella 
fondförvaltare och investerare om de har ett högre marknadsvärde. Först när ett företag 
kommer upp i ett marknadsvärde om 10 miljarder börjar det bli intressant och klassas som 
mindre riskbetonat av utländska fondförvaltare. Detta innebär att Getinges idag relativt låga 
värdering jämfört med konkurrenter i Tyskland och USA kan öka, då nytt kapital kommer in i 
bolaget via uppköp.  
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8.1.4 Undervärdering 
Undervärdering är ett motiv som Getinge delvis använder sig av vid sina uppköp. De vill 
gärna finna ett företag som har en lönsamhetskurva som lutar neråt och där företaget är lågt 
värderat och genom att tillföra ekonomiska resurser vända lönsamhetskurvan uppåt. Detta 
givetvis på grund av att priset på företaget Getinge vill köpa tenderar att bli lägre då. Ett bra 
exempel på detta är uppköpet av ALM som hade en rörelsemarginal på 7 % innan de köptes 
upp av Getinge, men tack vare att ekonomiska resurser och nya idéer så prognostiseras 
resultatet för ALM till 12-15 % under nästföljande år. Hela motivet undervärdering grundar 
sig på att göra en finansiell bedömning av företaget och undersöka vad det köpande företaget 
tror att företaget kan vara värt. Getinge gör den här bedömningen genom att genomföra en 
noggrann företagsbesiktning. I överensstämmelse med vad teorin säger gör inte Getinge några 
uppköp enbart på grund av att företaget är undervärderat.  
 
Getinge har vid ett tillfälle genomfört ett fientligt uppköp, då de diskret köpte aktier på börsen 
och gick sedan ut med anbud till aktieägarna om köp av resterande poster. Det hela ledde till 
att Getinge idag har köpt upp hela företaget. I det här fallet utnyttjade Getinge en 
undervärdering. Det uppköpta företaget medger också att de var undervärderade vid tillfället 
för uppköpet. Detta stämmer överens med vad Huges, Mueller och Singh (1980) säger kan var 
en anledning till att ett visst uppköp sker.  
 
Enligt Barney (1988) så är privat information en källa till undervärdering och uppköp av ett 
företag. Enligt den effektiva marknadshypotesen skall denna information inte finnas utan all 
information skall vara tillgänglig för alla. Detta är naturligtvis inte fallet, men den privata 
information som ett företag kan finna om ett annat är begränsad. Det är framförallt om ett 
företag redan är aktuellt för ett uppköp och det köpande företaget gör en företagsbesiktning 
som det kan fastställas om ett företag är undervärderat eller inte. Annars är grunden till stor 
del spekulation. Vi instämmer alltså i den kritik som Haspeslagh och Jemison (1991) ger mot 
antagandena om den effektiva marknadshypotesen.  
 

8.1.5 Imperium 
Att analysera ledningen i Getinge, såväl som i andra aktiebolag, är komplicerat eftersom det 
är svårt att få tag i information från företagen. Getinges ledning sätter inte orimligt höga löner. 
De har inte heller fallskärmar som ger någon i ledningen en stor klumpsumma om de avgår 
eller blir avskedande. Det existerar en bonus till VD:n och andra i ledande positioner, men vi 
anser inte den vara orimligt hög. Därmed kan vi inte relatera Getinge till Mueller (1969) och 
faktorer som hög lön.  
 
Vi anser inte att Getinge har gjort sina uppköp på grund av att ledningen har ett 
imperiummotiv. Anledningen till att uppköpen skett har varit att bredda affärsområdena och i 
något fall att starta upp ett nytt, men inte för att ledningen är rädd för att förlora jobbet. 
Getinge har en bra lönsamhet och ledningen har ingen anledning att vilja diversifiera företaget 
av de anledningar som Amihud och Lev (1981) anger. Kortsiktighet, som Jensen och 
Meckling (1976) beskriver, kan vi inte relatera till Getinge. För det första har inte ledningen 
någon stor bonus som de skulle kunna få ut genom att köpa upp ett företag som ger en ökad 
lönsamhet på kort sikt och för det andra är inte Getinges uppköp av den karaktären att de 
investerar i något för enbart kortsiktig lönsamhet. 
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8.1.6 Kritik mot den finansiella skolan 
Metoden event studies som används av den finansiella skolan är inget som Getinge använder 
sig av. Att analysera ett resultat med ett uppköp genom att mäta aktiekursens påverkan under 
några få dagar och inte titta på det långsiktiga resultatet är missvisande. Likaså måste 
antagandet om fritt kassaflöde anses vara felaktigt. Givetvis kan inte en aktieägare antas veta 
att ett företag står inför ett beslut att förvärva, då företaget har ett stort fritt kassaflöde. Vi 
instämmer härmed i Haspeslaghs och Jemisons (1991) kritik mot antagandet om det fria 
kassaflödet.  
 

8.2 Den strategiska skolan 

8.2.1 Strategiska synergier vid tillväxt  
Den synergistrategi Getinge söker vid ett uppköp är att söka företag som tillverkar produkter 
som passar in och breddar Getinges tidigare produktsortiment. Synergin blir då att Getinge 
kommer att kunna utnyttja det distributionsnät som det uppköpta företaget har och likaledes 
kan det uppköpta företagets produkter lanseras i Getinges tidigare distributionsnät. Därmed 
sker en korsförsäljning då koncernens olika säljkontor får en ny produkt som de kan erbjuda 
kunderna samtidigt som det uppköpta företagets säljkontor får en mängd produkter att erbjuda 
sina kunder. Samtidigt möjliggör korsförsäljningen av de uppköpta företagens matchande 
sortiment en högre tillväxt än marknadsindex. Några av de uppköpta företagens säljkontor 
stängs, då de inte behövs och detta ger en kostnadsbesparing och en synergieffekt för Getinge. 
Genom ett större distributionsnät säljs fler produkter på fler marknader, vilket givetvis är 
positivt. Detta överensstämmer med vad Hallen och Wiedersheim-Paul (1982) säger att 
distributionsnät och säljorganisationer är några av de funktioner som kan utnyttjas vid ett 
uppköp. 
 
Getinges uppköp sker framförallt i västländerna då det finns många osäkra moment med ett 
uppköp på stort geografiskt avstånd. På grund av minskad möjlighet till relationsbyggande är 
Getinge mycket restriktiva till andra sortens uppköp. Detta är ett bra exempel på att Getinge 
inser sina begränsningar och inte ger sig in i riskfyllda projekt. I framtiden kan det dock visa 
sig att Getinge tvingas att förvärva tillverkare långt ifrån hemmaplan för att kunna konkurrera 
med andra stora medicintekniska företag om branschens marknadsandelar. Det finns idag inga 
pågående projekt med tillverkning i Asien eller Sydamerika men Getinge har rika möjligheter 
att etablera lokal produktion med stöd av säljkontoren och deras kontaktnät.   
 
Larssons (1990) modell, som är en utveckling av en modell över vilken strategi ett företag 
väljer gjord av Federal Trade Comission, används till viss del av Getinge. Om de planerar att 
köpa upp ett företag med motivet att vinna marknadsandelar vill de att produkterna ska vara 
likvärdiga deras egna. Det som inte stämmer mellan modellen och Getinge är att om de skulle 
vilja expandera framåt, alltså köpa upp en distributör, så behöver detta inte ske på en annan 
marknad.  
 
 
8.2.1.1 Barriär mot konkurrens 
Ytterligare en strategisk synergi som Getinge har fått, omedvetet eller medvetet spelar ingen 
roll, är att de har skapat en barriär mot hot från andra konkurrenter. Genom att de har blivit 
marknadsledande och köpt upp en del tidigare leverantörer har de motverkat många 
möjligheter för konkurrenter att etablera sig på samma marknad som Getinge. Om en ny 
konkurrent vill komma in på marknaden kommer det att kräva stora investeringar. Givetvis är 
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detta en klar fördel för Getinge som äger några av sina tidigare leverantörer och därmed har 
en relativt låg kostnad i jämförelse med om en ny konkurrent skulle komma in och ta 
marknadsandelar. Detta barriärstänkande är detsamma som Gammelgaard (1999) beskriver 
under uppköpsmotivet tillväxt.    
 

8.2.2 Monopol 
Getinge köpte under början av 2002 upp Heraeus Medical Technology och därmed försvann 
en stor konkurrent till Getinge inom operationslampor. Innan uppköpet hade Getinge runt 20 
% av världsmarknaden, vilket förändrades i och med uppköpet till 35-40 %. Med detta 
uppköp blev Getinge marknadsledande inom området operationslampor. Vi tror inte att 
Getinge har kunnat dra några monopolistiska fördelar i och med uppköpet. Det skulle i så fall 
vara på platser där inte alla konkurrenter är representerade och vid relativt små 
försäljningsvolymer. Uppköpet var uppe för granskning i Tyskland, men gick igenom de 
tyska myndigheternas kontroll. Uppköpet visade sig inte ge Getinge en alltför dominerande 
roll på marknaden för operationslampor.  
 
De uppköp av leverantörer som Getinge gjort överensstämmer med företagets mål att skapa 
monopolistiska fördelar. Detta stämmer också med vad Hughes, Mueller och Singh (1980) 
beskriver. Intressant är också att en respondent anser att uppköp görs för att få monopolistiska 
fördelar i företaget. Köpet av Copharm tidigare i vår kan ge Getinge något som liknar 
monopolistiska fördelar på den holländska marknaden. Copharm är nämligen en av Getinges 
viktigaste distributionskanaler i Nederländerna och därmed kommer inte andra konkurrenters 
produkter att fortsättningsvis säljas hos Copharm. 
 

8.2.3 Diversifiering 
Getinge AB använder sig till stor grad av diversifieringsmotivet vid sina uppköp. Den största 
diversifieringen gjordes då ALM och Maquet köptes och därmed startades ett helt nytt 
affärsområde, Surgical Systems. Övriga uppköp som Getinge genomfört har varit inom egna 
affärsområden, men de har diversifierat sig genom att bredda sina sortiment. Gammelgaard 
(1999) säger att företag har minskat sina uppköp med motivet att företagen vill diversifiera 
sig, och det är säkert sant. Getinge använder sig av motivet diversifiering i den bemärkelsen 
att uppköpet ska avse företag som finns inom den medicintekniska branschen. 
Konglomeratuppköp existerar i viss mån i Getinge om man ser till det IT-företag som Getinge 
köpte upp. Deras produkt var ett mjukvaruprogram för logistik som var specialiserat för 
Getinges typ av funktioner. Detta uppköp kategoriserar vi dock mer som ett vertikalt uppköp 
än ett konglomeratuppköp. Vi anser att Getinges uppköpsmotiv, som säger att affärsområdena 
ska breddas genom uppköp av kompletterande produkter, är bra.  
 
När man jämför Getinges sätt att diversifiera sig med Pitts (1976) argument för varför ett 
företag bör diversifiera sig finner man ett antal likheter. Det är i grunden sant att Getinge inte 
står och faller med ett affärsområde, men om vi kategoriserar medicinteknik som ett enda stort 
affärsområde så följer inte Getinge detta argument. Att Getinge har möjligheten att förflytta 
resurser till det affärsområde som mest behöver dem stämmer väl överens med Pitts 
argument, likaväl som att teknologiska innovationer kan spridas mellan olika affärsområden. 
Frågan som kvarstår är om man kan dela in Getinge i tre olika affärsområden på samma sätt 
som Pitts menar. Enligt vår uppfattning menar Pitts att diversifiering handlar om att ha olika 
affärsområden i helt skilda branscher och då stämmer inget av ovanstående argument in på 
Getinge. 
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Enligt oss beror diversifieringen i Getinge inte bara på breddning av sortimentet utan att de 
även vill finnas på lönsamma marknader i närliggande branscher. Vi syftar här på valet att 
skapa ett nytt affärsområde, Surgical Systems, som gjordes 2001 vid köpet av Maquet och 
ALM. Detta gjordes för att Getinge ville finnas med i en bransch som är på framåtgående och 
inte bara i mogna branscher som Extended Care och Infection Control. Att Getinge valde att 
köpa två stora företag som var väl insatta på marknaden och med stora enskilda 
säljorganisationer var ett naturligt val för Getinge, då de saknade kompetensen på den här 
marknaden. Då är det inte heller överraskande att de låter organisationerna lämnas orörda och 
dessa får arbeta självständigt för att inte förlora unik kompetens. 
 

8.2.4 Kompetens och Forskning 
Getinge satsar endast små resurser på forskning och utveckling och är därmed beroende av att 
köpa upp företag med nya idéer och en egen produktutveckling. Genom att göra detta överförs 
inte bara själva produkten till Getingekoncernen utan även kunskapen om produkten. Här är 
det alltså inte bara själva produkten som är intressant ur uppköpshänseende utan även 
kunskapen och kompetensen som det uppköpta företaget besitter.  
 
Gammelgaard (1999) säger att det som kännetecknar en kompetens är att den är unik och svår 
att imitera, att den är lokaliserad i endast ett företag samt att användandet av den är 
överlägsen. Att Getinge har valt att inte ha någon forskning att tala om, utan att istället köpa 
upp företag, visar att företaget har anammat detta och förstått att de inte kan producera en 
produkt som är exakt likadan. Har då det uppköpta företaget en produkt som Getinge anser 
vara välutvecklad så är ett uppköp ett bra sätt att komma över den här kompetensen.  
 
Ett av Getinges uppköp har skett enbart av anledningen att få in kompetens i företaget. Detta 
gällde en leverantör som levererade ett datasystem för produktionshantering. Detta företag 
arbetar nu för Getinge och för att göra deras produktionshantering bättre och billigare. 
Fördelarna med detta är att Getinge har köpt upp ett företag med en kompetens som tidigare 
hade Getinge som en av sina kunder, men som nu enbart koncentrerar sig på Getinge. 
 

8.2.5 Goodwill  
Goodwill är enligt oss ytterligare ett motiv till varför ett uppköp sker. Enligt Hallen och 
Wiedersheim-Paul (1982) är detta ett motiv som döljer sig under tillväxtmotivet, men vi vill 
lyfta ut goodwill till att vara ett självständigt motiv. Många av Getinges förvärv har gjorts på 
grund av att de vill komma över ett visst etablerat varumärke och som kunderna känner till. 
Detta kan tydligt observeras om man tittar på hemsidor för några av Getinges uppköpta 
företag. Att de uppköpta företagen har kvar sina hemsidor är inte märkligt i sig, men att det 
knappast går att finna att företaget är en del av Getinge kan synas vara tecken på brister i 
integrationen. Det uppköpta företaget behåller alltså sin image och sitt sätt att arbeta, men 
med en ny ägare. Ett bra exempel på detta är uppköpet av Arjo. Företaget är välkänt inom 
äldresjukvården och behövde inte marknadsföras ytterligare, utan Getinge gick in som ägare 
utan att göra några förändringar i övrigt. Detta är en synergi som hänvisar till minskade 
marknadsföringskostnader, då Getinge slipper marknadsföra produkter som finns under redan 
inarbetade varumärken.   
 
Getinges val att arbeta mot en gemensam profil i produktdesign och kommunikationsmaterial 
är ett sätt att långsiktigt bygga upp en identitet som sträcker sig över alla enheter inom 
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koncernen. Detta bör vara för att på lång sikt skapa starkare företagsidentitet och för att 
kunden lättare ska kunna identifiera Getinges olika produkter. Om Getinge lyckas bygga ett 
starkare varumärke för sina redan existerande produkter ger detta även fördel till framtida 
produkter som ska lanseras. Samtidigt som produktdesignen harmonieras väljer dock 
ledningen att behålla vissa förvärvade varumärken när dessa är inarbetade och starka. 
 
En annan fördel med att köpa ett inarbetat varumärke i Getinges fall är att samtliga produkter 
inom vart och ett av deras affärsområden säljs till samma kunder. Genom att ha köpt upp ett 
varumärke med stor goodwill blir följden att övriga produkter som Getinge har inom 
affärsområdet blir mer lättsålda. Goodwill är alltså inte enbart en redovisningsmässig fördel 
vid ett uppköp, utan enligt oss är det ett motiv till varför ett företag köps upp.  
 
Motsatsen är att Getinge ofta köper upp mindre företag som är välkända lokalt, men inte på 
världsmarknaden. En VD för ett av Getinges uppköpta företag beskriver detta på ett bra sätt 
genom att säga att försäljningen av hans företag har gett dem en möjlighet att nå ut till hela 
världen, dels genom logistik och etablerade relationer och dels då varumärket Getinge har 
större dignitet än det som företaget hade tidigare. 
 
Getinge använder sig alltså av två sätt att arbeta med sina varumärken. Dels genom att köpa 
företag som har ett inarbetat varumärke där Getinge endast går in som ägare och ingen större 
skillnad märks och dels då de köper företag med svagare varumärke vilkas produkter istället 
lanseras under varumärket Getinge.  
 

8.3 Den organiserande skolan 

8.3.1 Nätverk  
Ett motiv till uppköp enligt Gammelgaard (1999) är att säkra en position i ett annat nätverk. 
Ett nätverk är ett system av relationer mellan olika aktörer som är mer eller mindre beroende 
av varandra. Gammelgaard menar att företag använder sig av det här motivet då de vill 
komma in i nya nätverk bestående av lokala kontakter till kunder, leverantörer, forskning, 
universitet, kunskap om konkurrenter, allianser och joint ventures. Det här motivet använder 
sig Getinge inte av. De lokala kunskaperna är givetvis något som Getinge utnyttjar då de har 
köpt upp ett företag, men de köper inte ett företag med motivet att komma in i något annat 
nätverk.  
 
Getinges uppköp sker ofta inom Getinges existerande nätverk, exempelvis uppköp av tidigare 
leverantörer. Inom teorin om nätverk är inte alltid konkurrenter fiender enligt Gammelgaard, 
utan det kan vara frukten av en vänlig relation dem emellan som sedan leder till ett uppköp. 
Denna princip styrker Getinges inställning att det är viktigt att vara trevlig mot samtliga i 
nätverket, oavsett om det är konkurrenter, leverantörer, distributörer eller kunder, då man 
aldrig vet vem som kan bli ens nästa uppköpskandidat.  
 
Enligt Gammelgaard är ett nätverk en process av upptagande, där företag modifierar sina 
produkter, processer, attityder, kunskaper och strategier för att anpassa sig till det andra 
företaget. Resultatet av processen blir att företagen får ett gemensamt affärsspråk och att ett 
eventuellt uppköp blir betydligt enklare att genomföra och förhandla fram, som i de fall då 
Getinge köper upp en leverantör eller en distributör som de haft en lång affärsrelation med.  
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8.3.2 Resurser och Motivation 
Med resurser menas de tillgångar som ett företag besitter. Det kan vara maskiner och kapital 
såväl som kunskap och kompetenser (Gammelgaard, 1999). Ett företag består av en mängd 
olika resurser och dessa sammantaget kan ge ett företag en komparativ fördel hävdar Rumelt 
(1984). Getinge har som nämnts köpt upp företag både vertikalt och horisontellt och med 
olika sammansättningar. Några företag har varit rena produktionsenheter och något har varit 
en leverantör av datasystem. Alla har de haft sin egen speciella kompetens och denna har 
Getinge försökt bibehålla genom att inte förändra organisationen i företagen. Enligt 
Gammelgaard är företag speciella sociala uppfinningar, som reflekterar uniciteten, 
skickligheten, erfarenheten och beteendet hos dem som arbetar där och detta bör inte 
förändras för mycket. Getinge har samma syn på de företag de köper, då de helst inte vill 
förändra organisationer i sina uppköpta företag.  
 
I och med att organisationerna lämnas intakta så blir problemen med kulturkrockar också 
mindre. Detta gör att motivationen hos personalen på det uppköpta företaget inte sjunker lika 
kraftigt som den hade kunnat göra om de fått reda på att enheten skulle genomdriva stora 
kostnadsbesparingar. Getinge har en skriven policy som säger att det ska ske många besök av 
ledningen på det uppköpta företaget. Detta och att Getinge i år även lanserat en 
koncerntidning för att alla anställda i koncernen ska kunna följa vad som händer och sker, är 
ett bra sätt kommunicera med de anställda, och därmed minska problem med tvetydigheter 
och missförstånd som Risberg (1999) beskriver.  
 
Getinge har medvetet valt att minimera förändringarna i organisationen hos företagen de 
köper upp. Det kan ha sin förklaring i att Getinge inte vill påverka kompetensen som finns i 
företaget, då den enbart finns lokaliserad här enligt Gammelgaard (1999) och användandet av 
den är bäst lämpad för den organisation som redan finns. Om organisationen lämnas i fred vid 
ett uppköp blir också osäkerheten för de anställda mindre och Getinge riskerar inte att förlora 
viktig kunskap och erfarenhet i företaget.  
 
Det viktiga för Getinge vid ett uppköp är att lokalisera var i företaget unik kompetensen finns. 
Getinge har inte visat eller behövt visa detta då de lämnar organisationen i stort sätt ostörd 
efter uppköpet. I ett fall har kompetens som fanns i företaget förflyttats till att integreras i hela 
koncernen. Detta gällde ett koncernredovisningssystem som ett av de uppköpta företagen 
använde sig av och som numera används av hela koncernen. 
 
Getinges uppköp har inte gått ut på att köpa företag där organisationen har varit anledningen 
till att lönsamheten varit låg. Istället har Getinge köpt upp företag som haft brist på 
ekonomiska resurser och haft ett begränsat kundunderlag. Genom att tillskjuta pengar och 
tillföra det uppköpta företagets produkter i hela koncernen har lönsamheten vänt till det 
positiva. Schweiger och Weber (1989) beskriver ett dilemma med att integrationen är den 
viktigaste fasen av ett uppköp, men att en allt för omfattande integration också ger 
organisatoriska förändringar som leder till kulturproblem för de anställda och därmed sämre 
motivation. Getinge har vanligtvis inte dessa problem då deras uppköp innefattar företag som 
har en fungerande organisation. I ett fall har det dock skett interna stridigheter på ett uppköpt 
företag som lett till att ledningen för Getingekoncernen tvingades byta ut VD:n i det uppköpta 
företaget.   
 
Nahavandis och Malekzadehs modell (1988) används inte i Getinge, då företaget inte vill 
förändra organisationen som redan finns i det uppköpta företaget. Företag köps upp för att de 
besitter en speciell kompetens och en organisation som fungerar och då finns det heller inget 
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behov av att förändringar. Om Getinge skulle välja att förändra skulle de riskera att förlora 
kompetens och då faller delar av syftet med uppköpet bort.  
 
 
8.3.2.1 Getinges Ledning 
Getinges ledning tycks agera på ett jordnära sätt och lägga stor omsorg på att ge en realistisk 
bild av vad det förvärvade företaget har att vänta tiden efter köpet. Beslutsfattandet i 
organisationen läggs i största möjliga mån ut på de lokalt ansvariga, och ledningen har riklig 
kommunikation med geografiskt spridda enheter då de verkställande direktörerna på flera 
förvärv tas in i Getinges koncernledning. Getinge eftersträvar att behålla organisationerna i de 
företag de köper, där den lokala ledningen ges befogenhet att agera snabbt och självständigt.  
 
Getinges ledning beskrivs av respondenterna som förtroendeingivande, ärlig och ambitiös. 
Getinges ledning har ingen hög bonus och den bygger inte på omsättningen i företaget. Detta 
motiverar alltså inte ledningen till att förvärva bara för att företaget ska bli större utan det 
måste finnas en bra grund till uppköpet. För att Getinges ledning ska kunna innefatta all den 
kompetens som är nödvändig, inom sina respektive affärsområden, har Getinges styrelse 
utökats med ledamöter som är också är VD på de stora företagen i respektive affärsområde. 
Detta ger ledningen den information, om respektive affärsområde, som är nödvändig för att 
kunna lägga upp strategier och bestämma inom vilka områden som företaget kan tänka sig att 
förvärva.  
 

8.4 Sammanfattning av motiv till uppköp 
 
Motiv till uppköp är en kombination av flera teorier. Det finns inte en enskild teori som är en 
tillräcklig grund för att ett uppköp sker. Ett företags affärsidé och strategiska mål måste vara 
en grund till vilka sorts uppköp ett företag ska göra och dessa är inte grundade på endast en 
teori.  
 
Några av teorierna har en större relevans för ett uppköp än andra. De teorier som är viktigast 
och i kombination bäst motiverar varför ett uppköp sker är: 
 

• Diversifiering – då branschen är den samma och ett företags affärsidé och strategiska 
mål ofta är att utöka produktportföljen. 

• Resursbaserat – då viktiga resurser kan vara av största betydelse för företagets 
överlevnad och framåtskridande är denna teori viktig.  

• Strategiska synergier vid tillväxt – då vinst av marknadsandelar och tillväxt är ofta ett 
strategiskt mål. 

• Kompetens – då detta är avgörande för att företaget ska klara konkurrensen och om 
ingen egen forskning bedrivs kan detta vara avgörande. 

 
Övriga teorier till varför ett uppköp sker är synergieffekter som kan vara delmotiv vid ett 
uppköp, men inte avgörande strategiska mål eller kritiska för företagets framtid. 
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9. ANALYS - UPPKÖPSPROCESSEN 
 
I detta kapitel analyserar vi Getinges uppköpsprocess utifrån fördjupningen av perspektiv och 
teorier. 
 

9.1 Integrationsprocessen 
 

9.1.1 Överföring av strategisk kompetens 
När företag säljs blir det en extern part som bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Detta 
innebär att koncernledningen måste uppfattas som kompetent och med en realistisk 
uppfattning om verksamheten för att undvika misstro i det förvärvade företaget. I de fall 
kulturen hos objektet tidigare upplevdes som helt akademisk har Getinges jordnära sätt att 
leda företag setts som en tillgång. Detta kan vara en indikation på en brist på egen drivkraft i 
objektets ledning enligt Veranens och Cassels (1996) beskrivning. Genom att tillföra 
ledningsresurser i form av idéer har i ett sådant fall det uppköpande företaget stora 
möjligheter att öka värdeskapandet i ett i övrigt välskött objekt. 
 
Haspslagh och Jemison (1991) påvisar i sin undersökning att tidsåtgången, komplexiteten och 
rädslan för bakslag var de problem i integrationsprocessen som företagsledarna var mest 
osäkra på. Om det råder osäkerhet kring objektets karaktär och organisatoriska skillnader eller 
en rädsla hos ledningen att stöta på motstånd finns det risk att ledningen dröjer med att ta itu 
med integrationsprocessen enligt Haspeslagh och Jemison (1991). Getinges erfarenhet har 
visat att tydliga målsättningar och en förmåga att klargöra dessa är grunden för att komma 
över svårigheter i integrationsprocessen. När köpet väl har gått igenom driver 
koncernledningen snabbt igenom sina förändringar. Detta leder till att ledningen måste ha en 
hög tolerans för att fel uppstår och att man står fast vid sin planering och åtgärdar fel utan att 
kritisera de anställda om det visar sig att integrationstaktiken måste omprövas. Denna 
flexibilitet skapar en positiv atmosfär för kompetensspridning. Efter den första turbulenta 
perioden inleds en kontinuerlig uppföljning som fungerar som en motivation för ledningen i 
förvärvet att analysera sina faktorer för lönsamhet. Detta är en långsiktig, fortlöpande form av 
integration av Getinges sätt att driva verksamheten. Beroende på strategin i det enskilda fallet 
väljer Getinge antingen att låta ledningen arbeta självständigt och endast fungera som stöd, 
eller går koncernledningen aktivt in i strategiska beslut och gör investeringar i produktionen 
eller administrationen. Val av integrationsmetod stämmer överens med Haspeslaghs och 
Jemisons (1991) nyckeldimensioner för val av integrationsmetod (se fig. 5.6). 
 
Överlag präglas tillvägagångssättet av integration av Getinges förvärv av en hög grad av 
självstyre. Ledningarna på de uppköpta företagen är mycket positiva till vad de uppfattar som 
Getinges förtroende för deras ledningsförmåga. Genom att välja denna typ av långsam 
integration minskas automatiskt risken för tvetydigheter avseende syfte och kommunikation, 
vilka Risberg (2001) varnar för som hinder för en atmosfär för kombinering av resurser.  
 
På ekonomisidan är det viktigt att förändringar efter förvärv går snabbt, helst bara på ett par 
månader. Getinge är mån om att ha en strategi klar om de ska flytta, lägga ner eller expandera. 
Det köpande företaget måste enligt Risberg (1999) bestämma om objektet ska integreras eller 
fortsätta som tidigare, eftersom det är hur väl integrationen genomförs som avgör om köpet 
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blir lönsamt, snarare än hur väl organisationerna passar ihop. Getinge har idag ett flertal 
dotterbolag med egna säljorganisationer, då man valt att inte integrera dessa. I dessa fall är 
omställningarna efter uppköp ganska små. Vissa delar av produktionen har lagts ner i flera av 
de uppköpta företagen, även om Getinge i första hand sålt eller flyttat den produktion som 
inte passat in i strategin. 
 

9.1.2 Behov av självständighet 
När Getinge köper upp ett företag anser ledningen att det uppköpta företagets organisation är 
en av nyckelfaktorerna för att företaget har lyckats och att den nya ägaren därför bör undvika 
att omstrukturera mer än nödvändigt. Ofta behåller Getinge ledningen i det uppköpta företaget 
och låter förvärven fungera som enskilda enheter utan rotation av personal mellan enheterna. 
Styrelsefunktionen överlåts däremot på huvudkontoret, vilket leder till besparingar, insikt i 
verksamheten och kontroll. Flera av respondenterna nämner självständigheten som en 
motivationshöjande faktor, och att de förbättrat sina resultat betydligt sedan uppköpet. Detta 
står i kontrast till teorin om överföring av strategiska kompetenser. Om ledare från två 
organisationer får samarbeta om att lösa externa problem utvecklar de förståelse för 
kombineringsvinster och för varandras behov och blir mer intresserade av att delta i 
integrationen, enligt Haspeslagh och Jemison (1991). Detta innebär att Getinge idag går miste 
om överföringen av strategisk kompetens genom att inte motivera till överföring av erfarenhet 
och kompetens mellan objekten. 
 
Risberg (2001) föreslår att det uppköpande företaget gör många besök under 
uppköpsprocessens inledande skede för att etablera en relation med de anställda. Grunden till 
val av integrationstaktik läggs genom åtskilliga besök av Getinges uppköpsteam ute hos 
objekten, för att göra rättvisande bedömningen av ledningens förmåga och företagets 
strategiska behov. Nahavandi och Malekzadeh (1988) beskriver hur målet med uppköpet bör 
påverka valet av integrationsstrategi. Att företagen ser lika ut på papperet behöver inte 
innebära att kulturerna harmonierar. I ett förvärv av en leverantör man länge samarbetat med 
var rekonstrueringen liten till en början. Efterhand visade det sig att ledningen inte fungerade, 
och nu har Getinge bytt VD på företaget. Trots att det är över fyra år sedan företaget övertogs 
arbetar de fortfarande med integration av administrativa system. I detta fall hade Getinges 
ledning kunnat dra nytta utav att arbeta mer med värderingen av kulturen och skillnader i 
företagens strategier för att på förhand avgöra vilken typ av kulturharmonisering som 
förvärvet skulle komma att kräva.  
 
Getinge fokuserar inte på skillnader i de olika företagskulturerna, utan eftersträvar generellt 
en så rak kommunikation som möjligt. Getinges ledning bedöms ha stor kompetens gällande 
att kommunicera såväl av objekt med en mer akademisk kultur som utländska objekt. Under 
förberedelserna inför förhandlingarna byggs ett förtroende för Getinges kompetens och 
avsikter med förvärvet hos objektets anställda. En av anledningarna till att det sker stora 
kulturella krockar vid förvärv är att det uppköpande företaget driver igenom sin kultur i 
objektet (Haspeslagh och Jemison 1991). Ett litet företag som köps upp kan dock visa sig vara 
effektivt just på grund av sina korta beslutsvägar och den informella atmosfär som dessa leder 
till. De resurser som ett uppköpande företag bör tillföra i ett sådant fall bör noga övervägas så 
att de med säkerhet skapar fördelar genom kombinering. Detta beror enligt Haspeslagh och 
Jemison på behovet av ömsesidigt beroende (Se fig. 5.6) Getinges ledningskompetens i 
ekonomisk bedömning är en sådan resurs som har upplevts som positiv i de förvärvade 
företagen och som kan skapa värde genom överföring. Det ömsesidiga beroendet hålls på en 
mellannivå i Getinges uppköp vilket vi anser leder till en balans. Däremot finns det en risk att 
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uppköpen glider över till rena holdningsituationer, varför det är viktigt att Getinges ledning 
går in i förvärven på ett tidigt stadium för att stötta verksamheten. Getinge har, utan att gripa 
in i ledningsfrågor försett företag med de resurser som krävs för att höja lönsamheten, vilket 
påvisar en insikt i hur de bägge företagen kompletterar varandra. Enligt Evans och Bishop 
(2001) stärker detta förfarande ledningens möjlighet att uppnå fördelar genom att stimulera 
utveckling genom fördelning av resurser, och genom att kombinera sina egna resurser med 
objektets.  
 

9.1.3 Ömsesidig förståelse 
En grundläggande svårighet vid förberedelser till försäljning är att välja vad man ska 
informera sina anställda om och vid vilken tidpunkt. Det är en svår balansgång mellan att oroa 
i onödan eller att negligera de anställdas rätt att få vetskap om kommande förändringar i deras 
position eller risk för omstruktureringar. En annan svårighet med att kommunicera öppet som 
Risberg (2001) tar upp är att uppköpsprocessen till en början ofta sker konfidentiellt, särskilt 
då företagen är börsnoterade. Samtidigt är det i personalens intresse att informeras så tidigt 
som möjligt om kommande förändringar av deras arbetssituation. För individen kan dessa 
förändringar ses som ett personligt hot mot såväl position som privatekonomi. Detta innebär 
att företagsledningen måste ta de anställdas frågor på allvar för att inte riskera att det uppstår 
en misstrogen atmosfär i objektet. Haspeslagh och Jemison (1991) har hittat lärande av 
tidigare erfarenheter samt extern målfokusering som faktorer som främjar atmosfären för 
kompetensöverföring i värdeskapande uppköp. Tre problem som minskar möjligheten till att 
skapa en positiv atmosfär för integration är determinism, värdeförstöring och svagt ledarskap. 
När vi ser till Getinges integrationsprocess är just flexibilitet, uppmärksamhet mot de 
anställdas värderingar och tydligt ledarskap några av de egenskaper som ledningen uppfyller, 
och vilka vi bedömer vara nyckelfaktorer som gör att den resursintegration som Getinge 
genomför blir lönsam. 
 
En anledning till att förvärven är positiva till Getinge som ägare är troligen ett resultat av 
noggrannhet i det tidiga relationsbyggandet. Genom att ta god på sig att lära känna sitt objekt 
identifierar Getinge inte bara de mest lämpade kandidaterna, utan utvecklar framför allt ett 
anpassat sätt att närma sig varje enskilt objekt. Många respondenter anser att företagskulturen 
på Getinge passar väl in med deras egen, även i de fall där det finns olikheter, exempelvis 
nationella skillnader i ledarstil. Detta indikerar att Getinge har lyckats med att välja företag 
som är tillräckligt relaterbara för att resurserna ska integreras utan kulturella konflikter. 
Getinges ledning upplevs ha stor skicklighet i att avläsa vilka de värdefulla resurserna är inom 
företagens ledningar och att kunna kombinera dessa. Detta bottnar troligen i Getinges tydliga 
sätt att kommunicera sin vision med förvärvet och att man genom handling visar att ledningen 
anser att objektet är värdefullt och har mycket att tillföra. Kommunikationen motverkar tvivel 
hos de anställda på sin kunskap och erfarenhet, det problem vid den första fasen av 
integrationen som Risberg (1991) diskuterar. Vi anser att det är en kombination av 
relaterbarhet och planering av integrationen som gör att Getinge lyckas med att skapa 
ekonomi i sina förvärv. 
 

9.1.4 Team för uppköp 
Getinge höjer värdet på de uppköpta bolagen genom professionell ägarstyrning, 
rationaliseringar, omstrukturering och avyttring, investeringar i verksamhetsutveckling som 
exempelvis kapacitetsökning, internationalisering av försäljning men ej genom ny ägarform 
På alla punkter utom ägarformen är detta i enlighet med Veranens och Cassels (1996) 
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principer för värdeskapande ägande. Riskfaktorer för uppköp är att köpa rätt objekt, till rätt 
pris och vid rätt tidpunkt, att kunna tillföra rätt kompetens till styrelsen och att motivera 
ledningen i objekten. Detta är överensstämmande med de punkter som Getinge arbetar med i 
sin uppköpsprocess. För att inte missa några delar av uppköpsprocessen inrättar Getinge ett 
uppköpsteam för bedömning av olika aspekter inom uppköpsprocessen, som 
företagsbesiktning och planering av bevarande, avyttringar och integration. Ett flexibelt 
förfarande kan komplettera en centraliserad plan för uppköpsprocessen förutsatt att det 
uppköpande företagets ledning är handlingskraftig och besitter erfarenhet av att fatta snabba 
beslut. Getinges ledning har lyckats uppnå ett visst icke-deterministiskt förfarande i sin 
uppköpsprocess genom erfarenhet och noggranna förberedelser inför varje affär. Inom teamen 
lagras det erfarenhet ifrån tidigare köp, vilken sprids inom gruppen och utgör basen för 
kommande bedömningar. Det verkar som att erfarenheten i uppköpsteamet är den faktor som 
gör att ramarna kan vara något flexible, vilket i sin tur ökar möjligheterna att ta tillvara på 
oförutsedda tillfällen till värdeskapande.   
 

9.1.5 Sökprocessen 
Sökprocessen av förvärvsobjekt bygger i Getinges fall på aktivt deltagande från management 
där det bedöms viktigt att ständigt underhålla sina relationer och vara en bra medspelare på 
alla plan. På så sätt etablerar ledningen en välfungerande kommunikation med de kontakter 
som på lång sikt skulle kunna utveckla sig till uppköpskandidater. Genom att bygga relationer 
i tid skaffar Getinge ekonomisk inblick hos sina konkurrenter och håller uppsikt över sina 
uppköpsmöjligheter, inklusive leverantörer och distributörer. Detta stämmer med Bishop och 
Evans (2001) (se fig. 5.2) rekommendationer att företaget bör planera sin succession åratal i 
förväg, och att sökprocessen bör ske kontinuerligt genom relationsbyggande med 
uppköpsprospekt. Getinges ledning håller sig uppdaterad i de ekonomiska förhållandena hos 
sina leverantörer och distributörer, överhuvudtaget kommenterar de uppköpta företagen att 
Getinges ekonomiavdelning är ovanligt insatt och har förmåga att läsa av företaget genom 
dess bokföring. Detta skiljer sig från många småföretagare som brister i erfarenhet av 
försäljning och därför inte ser skillnad på företagets finansiella värde och investeringsvärdet 
enligt Veranen och Cassel (1996). 
 
Omfattningen av uppköpen begränsas i Getinges fall snarare av svårighet att hitta perfekta 
uppköpskandidater än brist i personal eller pengar. Sökprocessen förenklas av om företagets 
omgivning känner till att det är i uppköpstagen eftersom planer på försäljning då hittar vägen 
till köparen självmant. I Getinges fall händer det oftare att de ryktesvägen får reda på att ett 
företag vill sälja än att de blir kontaktade av företagare som vill sälja. Tidsbristen utgör ett hot 
mot uppköp eftersom den kan få företag att avstå från att ta upp ett utvärderingsarbete som 
hade kunnat resultera i uppköp. Detta stämmer in med Evans och Bishops idéer (2001), vilka 
rekommenderar att sökprocessen sker kontinuerligt eftersom de bästa affärerna ofta inte är 
företag som ligger ute till försäljning officiellt. Det är ett problem att många företag som är 
ute till försäljning ofta inte är de bästa affärerna eftersom en försäljning av ett företag många 
gånger bottnar i en konflikt mellan ägarna enligt en VD inom Getingekoncernen. 
 

9.1.6 Strategisk bedömning  
I första hand är Getinges strategiska behov att köpa tillverkare av komplement till sina egna 
produkter, men det är även aktuellt att köpa upp leverantörer och distributörer och växa 
vertikalt för att förstärka konkurrensfördelarna. Förvärvsprocessen inleds med en strategisk 
bedömning av Getinges behov. Förvärv är endast intressanta om de bidrar till att öka värdet 
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på företaget. Getinge har i sin uppköpsstrategi definierat vilka områden man vill växa inom 
genom uppköp, och vad som kommer att krävas på marknaden i framtiden för att behålla 
konkurrenskraften. När Getinges ledning har definierat sin strategi utser de en grupp som 
ansvarar för uppköpsprocessen. De frågor som Getinges ledning besvarar i sin strategi 
stämmer väl överens med de strategiska frågor som enligt Veranen och Cassel (1996) ligger 
till grund för ett värdeskapande ägarskap. 
 
En stor del av koncernens tillväxt ska komma från förvärv för att förstärka 
marknadspositionen och hitta produktkomplement inom de etablerade affärsområden där 
företaget har stora intäkter redan idag. Den strategiska bedömningen av behov uppköp är 
annars i första hand inriktad mot produktutveckling och nya affärsområden. Det är primärt 
inom Surgical Systems, det färskaste affärsområdet, som Getinge satsar på tillväxt, eftersom 
ledningen bedömer de framtida möjligheterna som stora där. Val av mål med de enskilda 
uppköpen påverkar i sin tur taktiken för om Getinge ska ha en hög grad av integration eller 
om ledningen ska låta driften av förvärvet fortsätta självständigt. Integrationsmetoden hamnar 
oftast i det område som Haspeslagh och Jemison (1991) betecknar som Bevarande. Detta 
innebär att behovet av självstyre är stort, men att det ömsesidiga beroendet inte är av 
avgörande betydelse. I något fall hamnar innehavet ett rent holdingläge (se fig. 5.6) men detta 
förvärv betraktar inte företaget som strategiskt korrekt.  
 
Getinge har i stor utsträckning köpt upp företag som redan var i institutionell ägo. Vid några 
fall har förvärven avyttrats då en av delägarna pensionerat sig. I jämförelse har dessa företag 
haft svårare att anpassa sig till det nya ägandet och den nya styrelsen. Ägarna var inställda på 
att sälja, men syftet måste vara väl förankrat hos ledning och de anställda för att säkerställa att 
det inte råder några missuppfattningar. Osäkerhet kring köparens avsikter kan leda till 
bristande förtroende för den nya ägaren enligt Risberg (2001). Hon kommenterar de anställdas 
oro för sin karriär och att planerad bonus ska frysa inne, vilket gör det viktigt att det 
uppköpande företaget diskuterar dylika planer med objektets anställda innan avtal ingås.  
 
Getinge har i mycket begränsad mån tillämpat rotation av anställda mellan företag, 
exempelvis har de inte uppmuntrat anställda i uppköpta bolag att komma och arbeta på 
motsvarande enhet i ett annat land, eller givit långvarigt anställda motsvarande position i 
färska förvärv. Blandade arbetsgrupper skulle medföra att de anställda träffades personligen 
och kunde bygga upp ett förtroende under ledningsnivå, vilket Risberg (2001) föreslår som en 
metod för att minska de anställdas tvivel på att Getinge förstår deras kompetens. Problemet 
med en sådan metod är förvärvens upplevda behov av självständighet. Vissa delar av 
kompetensbasen är beroende av kulturella särarter och är känsliga för förändringar enligt 
Haspeslagh och Jemison (1991). Flera av de företag som köpts upp har haft andra ägare än 
grundaren, styckats av från en större koncern eller varit ägda av holdingbolag. Därmed är 
ledningen van att arbeta självständigt och i viss mån i avsaknad av engagemang i 
verksamheten. 
 

9.1.7 Olika grad av strategisk matchning 
En förutsättning för att uppnå värdeskapande enligt Getinge är att synergierna överväger 
uppköpets kostnader. Ledningen har lagt till faktorn omstruktureringskostnaderna till priset 
för att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt. Hur väl de lyckas att dra nytta av de 
möjliga synergierna avgörs av hur väl de hanterar ledningen av de fyra element som Sirower 
(1997) benämner hörnstenar för att skapa värde genom uppköp (Se fig. 3.3). Getinge har 
kontinuerligt målet med uppköp som en guide till hur uppköpet ska styras. Efter förvärv sker 
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de förändringar som görs i organisationen snabbt vilket tyder på att Getinge förberett dessa i 
förväg. Vidare fokuserar Getinges ledning på att implementera förvärvet samtidigt som de 
upprätthåller lönsamheten i det uppköpta företaget. Svårigheten att uppnå rätt samordning i 
tiden för kombinering av resurser måste enligt Sirower mötas av detaljerad planering, vilket 
tycks stämma in på Getinges förfarande. Getinge undviker dock att centralisera 
beslutsfattandet och behåller därmed förvärvets kultur mer eller mindre intakt i integrationens 
första skede. Däremot är de tydliga med att befästa sin roll som ägare genom tydlig 
kommunikation av sin strategi att växa genom uppköp och att det uppköpta företaget är 
skyldiga att leva upp till avtalet. Detta tillsammans är grunden för att ta tillvara på de 
synergimöjligheter som Getinge har. 
 
Getinges uppköpsstrategi kan sägas uppfylla kraven från både de resultatinriktade och de 
planerande strategikerna. Haspeslagh och Jemison (1991) refererar i sin genomgång av den 
strategiska skolan till tidigare forskningsresultat påvisande att företag inom samma bransch 
har större möjlighet att driva igenom ett uppköp med positivt resultat, oavsett om uppköpet 
sker horisontellt eller vertikalt i värdekedjan. Getinges val av förvärvsobjekt ligger 
uteslutande inom affärsområdena. Framför allt kan Getinges strategi vid uppköp definieras 
som planerande, då Getinges ledning sätter upp strategiska mål med uppköp, har utvecklat en 
metod att söka objekt på marknaden, gör noggrann företagsbesiktning samt förbereder 
förhandlingen noggrant. På så sätt kan de minska effekten av de skillnader som den 
resultatinriktade skolan tar upp och hur väl företagen är relaterade till varandra.  
Då ett förvärv skett utanför Getinges affärsområde råder det en positiv atmosfär trots att 
Getinge inte upplevs tillföra några resurser utan endast avser använda företaget som en 
investering för dess avkastning. Detta är en situation utan integration, vilket bekräftar varför 
Getinges avsikt är att avyttra förvärvet när tillfälle ges. De flesta objekt har kunnat inlemmas i 
verksamheten utan större avyttringar eller nedläggningar, vilket tyder på en hög grad av 
strategisk överensstämmelse mellan företagens kompetenser. Eftersom Getinges kultur 
betraktas av förvärven som kompletterande visar det att Getinge har identifierat objekt som 
även matchar kulturellt. 
 
Om företagen har strategiskt ömsesidiga behov kan ledningarna motivera till resursdelning i 
produktion eller utbyte av kompetenser enligt Haspeslagh och Jemison (1991). Integrationen 
bygger på att utbytet är ömsesidigt, vilket skulle innebära att ett uppköp som endast har som 
syfte att berika det förvärvande företaget inte kan integreras framgångsrikt. Detta stämmer 
överens med Getinges taktik att tillföra resurser intensivt den första tiden efter uppköpet. 
Risberg (2001) kommenterar behovet av ett tydligt ledarskap under den osäkra första tiden 
efter uppköpet där företaget ges mer självstyre efterhand. Detta är tydligt i Getinges ledning 
där ledarna i de förvärvade enheterna upplever en stor frihet gällande att fatta och genomföra 
beslut enligt sin inarbetade rutin. 
 

9.2 Förhandling och rätt pris 

9.2.1 Företagsbesiktning 
Getinges ledning gör själva den företagsbesiktning som i många företag utförs av inhyrda 
experter. För att uppnå en nettoförtjänst på köpet efter omstruktureringskostnader är det 
viktigt att det avtalade priset inte överstiger värdet på objektets tillgångar och köpets 
synergier. Syftet med en företagsbesiktning är att ge Getinges ledning en klarare bild av 
objektets potential till förbättrad avkastning genom förbättrad resursanvändning och möjliga 
synergier. Erfarenheten har visat vilka nyckeltal som bäst visar objektets ekonomiska status, 
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och efter många uppköp har Getinges ledning skapat vissa rutiner i förberedelserna till 
förhandling och att känna av miljön inför en investering. Det är viktigt att ha en djup kunskap 
om säljaren för att sätta det rätta priset och rimliga förväntningar. Rutin är en stor fördel för 
att kunna bedöma de finansiella kriteriernas viktning i företagsbesiktningen eftersom 
bokföringen kan vara manipulerad och redovisningsprinciperna skiljer sig mellan företag, 
samtidigt som det krävs att utvärderingen går snabbt. Ekonomichefens mångåriga erfarenhet 
som revisor innebär kännedom om hundratals företag inklusive deras vanligaste problem. 
Detta leder till att han snabbt kan avläsa vilka områden inom objektet som kräver djupare 
hållbarhetsbedömning (se fig. 5.3). Fördelen med att inte ta in externa corporate finance-
experter anser vi är att ledningen bygger upp värdefull erfarenhet av värderingar. 
 
Det gäller även för ekonomiavdelningen att vara uppmärksam på de prognoser för exempelvis 
försäljning som objektet presenterar (se fig. 6.3). Det finns en risk att det går trender i uppköp 
vilket kan leda till orealistiska förväntningar på uppgång, och då måste ledningen ha 
förmågan att kunna avgöra på vilken nivå de bör lägga förväntningarna. En kombinering av 
vissa resurser behöver inte bara leda till minskade kostnader, utan kan även bidra till 
likformighet i branschen. Detta ger minskade konkurrensfördelar som riskerar att ta ut 
synergierna. Den finansiella forskningen har även visat att den största vinsten görs av 
aktieägarna i objektet, medan vinsten för aktieägarna i det köpande företaget är försumbar. 
 

9.2.2 Förhandling 
Getinge strävar efter att förmedla på vilka grunder de kommit fram till ett pris som kan anses 
vara rimligt. Genom att de kan visa för objektet att de arbetat igenom dess ekonomi grundligt 
vinner de förtroende. Förhandlingen vinner på att företagen byggt upp en förståelse för 
varandras behov anser ledningen. Evans och Bishop (2001) beskriver på jämförbart sätt 
problemet med bristen av förståelse för motpartens bedömning av företagets värde som ett 
hinder för att nå fram till ett gemensamt acceptabelt värde. De har byggt upp en struktur för 
uppköpsprocessen fram till avtal (se fig. 5.2) vilken väl överensstämmer med de planerande 
strategikernas förfarande som stämmer in på Getinges taktik för integration. 
 
Slutförhandlingen måste ske utan tidspress så att alla detaljer av avtalet hinner slutföras. 
Risberg (2001) varnar för att missförstånd kan leda till att det förvärvande företaget förlorar 
nyckelpersonal. Getinges inställning är att företagen är medvetna om vad de tecknat för avtal 
och att de efter förvärvet är skyldiga att leva upp till dessa avtal, varför det är viktigt att 
förankra avtalet väl inom förvärvets ledning. Sedan är det upp till objektets ledning att 
förankra förändringar bland sina anställda. Tålamod är grunden för att eliminera missförstånd 
och ett avtal som är förmånligt för bägge parter. Med denna överenskommelse i ryggen kan 
köparen sedan ställa befogade krav på samarbetsvilja. Avtalsklausulen om att köpet går 
tillbaka om förvärvet bryter någon avtalspunkt bidrar troligen till att öka ansvarskänslan i 
objektets ledning även efter ägarbytet. Vi tror inte att avtalets krav skapar motstånd till 
samarbete hos de anställda i objektet eftersom förhandlingsprocessen är omsorgsfullt upplagd 
för att uppnå konsensus kring kraven. 
 
Evans och Bishop (2001) kommenterar att det kan vara svårt att behålla objektiviteten mitt 
under en förhandling. Precis som när det gäller prognoser för omsättningsökningar gäller det 
att hålla huvudet kallt när det gäller alla faktorer som påverkar priset. Om förvärvet kan gå 
med på andra avtalspunkter kan köparen gå med på ett högre pris, men ett alltför högt pris går 
inte att reparera. Getinges förhandlare har lyckats att ingå avtal som ledningen varit mycket 
nöjd med, vilket troligen beror på den stora omsorg som läggs på förberedelser i kombination 
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med rutin i förhandlingssituationen. Erfarenheten minskar stressen vilket gör att förhandlarna 
drar sig ur affären hellre än att låta sig ryckas med vilket annars är en risk enligt Evans och 
Bishop (2001). Vi anser att ledningens signaler om att en utebliven affär kan accepteras är 
viktig eftersom förberedelserna förbrukar stora resurser. Det finns annars en risk att en osäker 
förhandlare hellre sluter ett dåligt avtal än att avbryta. Även de ledare som är kvar på de 
förvärvade objekten sedan tiden före försäljning uppger att de anser att Getinge betalat ett bra 
pris, vilket indikerar att förhandlingsprocessen framgångsrikt har lyckats leda till ett avtal som 
tillgodoser de bägge parternas behov. 
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10. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenterar vi de huvudsakliga slutsatser vi kommit fram till i undersökningen. 
Vi presenterar även den uppköpsmodell vi tagit fram och som grundar sig på våra slutsatser. 
Avslutningsvis finns en diskussion, förslag till framtida studier och beskrivning hur denna 
uppsats bidrar till tidigare forskning. 
 

10.1 Frågor från problemformuleringen 
 
Hur ska företag gå tillväga för att lyckas med ett uppköp? 
 
Den grundläggande slutsatsen är att företag som överväger uppköp bör förbereda 
övertagandet väl och därefter tillämpa en hög grad av självstyre i de uppköpta företagen. Som 
kompensation för tidsåtgång i förberedelser minskar man kostsamma fel i samband med 
integrationsprocessen efter förvärv. Risken vid minskad kontroll är att problem i det uppköpta 
företaget upptäcks senare än nödvändigt. Fördelen med decentraliserad ledning är att 
motivationen i de uppköpta företagen bibehålls och att man minskar risken att eliminera 
värdeskapande resurser. På lång sikt kommer vinsten med en decentraliserad ledning och en 
omsorgsfull planering att överväga kostnaden. 
 
Vilka problem leder till att uppköpstrategier ofta misslyckas med att öka värdet i det 
förvärvade företaget? 
 
Ett problem vid många förlustbringande uppköp är att det har saknats samband mellan 
företagets övergripande strategi för affärsutveckling och val av förvärv. Kortsiktiga motiv för 
synergier i kombination med överdrivna prognoser för framtida lönsamhet tycks vara en 
vanligt förekommande anledning till att köparen går med förlust. 
 
Planering och avtalsskrivning tar betydligt mer tid i anspråk än vad de bägge parterna avsatt. 
Risken är att förhandlarna rycks med och forcerar fram ett avtal med förmånliga villkor för 
säljaren och där köparen har för dålig kännedom om förvärvets förbindelser samt branschens 
förutsättningar. 
  
Ledningens rädsla för att stöta på motstånd mot integration i förvärvsobjektet riskerar att 
eliminera möjligheterna till synergivinster. Otydlig ledning utan självförtroende i kombination 
med centraliserad kommunikation utan möten gör att de anställda i det uppköpta företaget 
tappar förtroendet för den nya ägaren och därmed även motivationen att arbeta. 
 
Vilken roll spelar företagets övergripande strategi för utvärdering av ett framtida 
lönsamt uppköp? 
 
Det är avgörande att ta hänsyn till sitt företags övergripande strategi för att kunna utvärdera 
vilka behov av strategiska resurser som ska avgöra val av förvärvsobjekt. Ett företag kan bara 
uppnå sina finansiella mål genom att konsekvent följa sin strategi. Ett förvärv kan se lönsamt 
ut på kort sikt, men om det inte sker inom samma nisch kan kollisionen av kortsiktigt 
vinstintresse och långsiktiga strategiska mål bli kostsam.  
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Anledningen till att företagets övergripande strategi bör påverka val av uppköp är att denna 
relaterbarhet minskar effekten av de problem som vi diskuterar ovan. 
 

10.2 Avgörande faktorer för ett värdeskapande uppköp 
! Motiv med uppköp är en kombination av flera teorier 

För att ett uppköp ska lyckas bli värdeskapande kan ett företag inte grunda sina 
tankar på en teoris motiv. Det krävs en kombination av flera. De teorier som är 
avgörande för ett värdeskapande uppköp är diversifiering genom en breddning 
av den existerande produktportföljen, resurser som produktionsfaktorer, öka sina 
marknadsandelar genom strategiska synergier med tillväxt samt 
konkurrensfördelar genom kompetens. Motivet för ett uppköp ska vara en 
kombination av dessa. De fyra delarna är lika viktiga för ett uppköp ska bli 
värdeskapande. 

 
! Ledningskompetens 

Ett företags ledning och styrelse besitter flera egenskaper vilka tillsammans 
bildar förutsättningarna för ett värdeskapande uppköp. Vi har identifierat två 
delar av kompetensen i ledningen som tycks vara avgörande vid ett företags 
uppköpsprocess. Den ena är erfarenhet av uppköp och de faser två företag går 
igenom vid förvärv. Mot denna erfarenhet lutar ledningen en flexibilitet i 
integrationsprocessen som är nödvändig vid ledning av förändringar inom en 
organisation. 
Det andra är kunskap om och intresse för det företag de avser köpa. Styrelsen 
och ledningen är oerhört insatta vilket inger förtroende och respekt hos de 
anställda i förvärvet.  

 
! Uppköp inom samma bransch/nisch med samma sorts kunder 

För att få ett uppköp värdeskapande krävs det att uppköpet sker inom den 
bransch eller nisch som företaget tillhör eller är mycket nära besläktad med. 
Konglomeratuppköp är alltså inte värdeskapande. Det krävs mycket kunskap för 
att lyckas i en bransch och då krävs det att ett företag har varit delaktig i 
branschen en längre tid. Genom att hålla uppköpen inom sina egna 
affärsområden är det enklare att påvisa möjligheter till strategiska synergier och 
därmed motivera ledningen i förvärvet att arbeta med förhandling och 
integration.  
 

! Erfarenhet 
De anställda i ett företags ledning samt styrelse ska ha mångårig erfarenhet av 
många typer av företag. Detta är ett måste för att kunna avgöra om ett uppköp 
kan bli värdeskapande. Företagsbesiktningen och analysen av denna är 
avgörande för att kunna avgöra om ett uppköp kan bli värdeskapande. Det är 
också en grund för förhandlingen och att köpa ett företag för ett pris som inte är 
högre än möjligheten för värdeskapande. Det är också avgörande att ledningen 
har erfarenhet av förhandlingar så inte priset blir för högt och synergieffekterna 
försvinner.  

 
! Bevara befintlig organisation i de uppköpta företagen 

Ett företag ska köpa upp företag på grund av dess kompetenser och resurser: För 
att bevara dessa ska ledningen lämna organisationen så intakt som möjligt. Inga 
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onödiga förändringar. Detta är en taktik med två fördelar; dels minimeras 
omstruktureringskostnaderna och dels eventuella kulturkrockar.  
Ledningen måste ha en känsla för vilka delar av organisationen som kräver en 
omedelbar förändring och vilka delar som behöver längre tid, men chefer och 
mellanchefer ska vara kvar i företaget. Inget uppköp ska genomföras där 
organisationen kommer att behöva förändras för mycket.  

 
! Skapa förtroende 

En stor del av problem vid integration uppstår då de anställda i förvärven 
motverkar integrationen för att skydda sina positioner. Ett företag ska ha en 
taktik att gå in med investeringar i produktionen, vilket ger en signal till de 
anställda att företaget förvärvar för att satsa. Denna står i positiv kontrast till 
institutionella ägare som tar hem vinst utan att avsätta för återinvesteringar. Ett 
företag bör även införa strategiska resurser från det uppköpta företaget i sin egen 
organisation vilket kommer öka samarbetsviljan i förvärven.  
Samtidigt ska ledningen ställa höga krav på att förvärven ska leva upp till 
avtalet, och vid eventuella tveksamheter ska ledningen kommunicera rakt och 
tydligt de krav vilka förvärvet har att leva upp till. Detta ansvar tycks höja 
motivationen i förvärven och deras tillit till förvärvarens ledning. 
 

10.3 Resurser och kompetenser som ger värdeskapande uppköp 

10.3.1 Atmosfär  för integration 
Getinge har köpt företag av skiftande karaktär och har gjort erfarenheten att alla företag 
fungerar olika. Ledningen arbetar fram en integrationstaktik utifrån varje uppköpsobjekt och 
eftersträvad nivå av integration. Omstrukturering av förvärv sker i två nivåer; dels omedelbar 
omorganisation och dels kontinuerligt pågående harmonisering av produktformgivning och 
kommunikation. Eftersom taktiken är att låta de inledande omstruktureringarna ska så snabbt 
som möjligt efter avtal är ledningen tydlig med att den är medveten om att fel kan uppstå. 
Genom att acceptera detta bygger ledningen in ett mått av tolerans som tycks vara en 
förutsättning för att skapa en atmosfär för integration. 
 
Koncernledningen har direktkontakt med förvärven och förespråkar vikten av att besöka 
dotterföretagen och att bygga upp personliga relationer. Eftersom beslutsstrukturen är 
decentraliserad och platt förkortas beslutsvägarna. Närheten ökar engagemanget i ledningarna 
i organisationen och motiverar till problemlösning på samma sätt som i ett litet företag. På så 
sätt kan förvärven bevara den atmosfär för kreativitet och flexibilitet som präglar små 
organisationers sätt att hantera sina problem. 
 

10.3.2 Den dynamiska uppköpsplattformen 
 
För att ett uppköp ska skapa värde måste vinsterna överstiga kostnaderna enligt följande: 

 
Finansiella synergier + Strategiska synergier – Omstruktureringskostnader 
=Uppköpets värdeskapande  

 
Getinge har under sina tidigare erfarenheter av uppköp arbetat fram en rutin för att motverka 
de problem som kan uppstå efter att ett företag förvärvats. Denna rutin kan beskrivas som en 
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uppköpsprocess bestående av olika taktiker för att minska omstruktureringskostnaderna. 
Denna process består av förberedelser inför köp och taktik gällande integrationen efter 
förvärvet. Denna process är en kompetens i Getinges ledning och en resurs i företagets 
tillväxtstrategi.  
 
Ledningens sätt att hantera relationsbyggandet i uppköpsprocessen är grunden för den 
framtida integrationen. Vi har definierat fyra nyckelord i Getinges ledarstil som fungerar som 
generella ledord vid framtagande av taktik vid uppköp. Dessa är förtroende, kommunikation, 
tolerans och motivation. Om man låter dessa prägla ledningsarbetet främjar ledningen en 
välvillig atmosfär för integration av värdeskapande resurser mellan företagen. 
 
Prognosförmåga + Ledningsförmåga  = Uppnådd värdeskapande av total potential 
Ledningskompetensen definieras i vår modell som graden av värdeskapande. Två faktorer kan 
sägas ingå i ledningskompetensen: 
 
Prognosförmåga - Finansiella synergier: Minskad finansiell risk 
 
Ledningsförmåga - Strategiska synergier: Ökad strategisk risk 
 
I dessa faktorer speglas de finansiella och strategiska risker som avgör aktieplacerares 
företagsvärdering baserad på företagets kommande förmåga att ge avkastning. 
 
 
De problem vid uppköp som teoretiker på senare tid lagt allt större vikt vid skulle kunna 
motarbetas genom en större fokus på integrationen och kompetensspridningen. Även om ett 
uppköp kan se mycket bra ut finansiellt och strategiskt så är det vanligt att planeringen vid 
integrationen inte har fungerat och att ledningen fastnar i processens första skeden och sedan 
misslyckas med att släppa dessa och arbeta sig vidare. Företag idag måste vara medvetna om 
att integrationsprocessen tar flera år att genomföra och inte är över efter någon månad, och att 
ledarna inte kan undvika konflikter genom att hoppa över vissa stadier i integrationsarbetet. 
För att åskådliggöra hur ledningen bör strukturera sin process och kontinuerligt ompröva 
denna struktur utifrån responsen i de olika stegen har vi konstruerat en modell baserad på våra 
slutsatser. Denna omfattar faktorer som teorin pekar på är viktiga i vårt urval, medan 
kombineringen av hur dessa bör påverka varandra grundar sig på våra iakttagelser i Getinge 
AB. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10.1 Det köpande företagets nyckelfaktorer vid värdeskapande integration av förvärv  
Källa: Lindvall & Thorsén, 2003. 
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De fem grundstenarna i uppköpsplattformens matrismodell utgör företagets nyckelfaktorer för 
ett lyckat uppköp. Modellen är inte knuten till en specifik bransch utan går att tillämpa inom 
alla typer av verksamheter. Däremot kräver den en hög grad av kompetens i ledning och 
styrelse för att uppnå en dynamisk påverkan av de övriga fyra nyckelfaktorerna och för att 
förändra styrningen utifrån responsen ifrån dessa.  
 

10.3.3 Ledningens kompetens 
Kärnkompetens 
Ledningen gör den strategiska bedömningen av företagets kärnkompetens. Utifrån hur 
ledningen vill förstärka denna kompetens bör företaget välja sina tillväxtmål och –medel vid 
ett uppköp. Förmågan att tjäna pengar på förvärvet beror på hur väl företagsledningen förmår 
uppfylla sin strategi. Denna förmåga tycks förstärkas vid uppköp inom samma bransch/nisch 
med samma sorts kunder. 
 
Nätverk 
Ledningen bör se över sina erfarenheter från tidigare uppköp och utnyttja dessa i sin 
sökprocess. Motiven till uppköp är en kombination av flera och bör påverka kraven på ett 
eventuellt uppköpsobjekt. Tidsåtgången är ofta större än väntat i uppköpsprocessen och kan 
leda till höga kostnader. Det är viktigt att ledningen avbryter förberedelser till förvärv i tid om 
de förutbestämda kraven inte verkar möjliga att uppnå. Genom att själva utföra 
företagsbesiktningar genererar ledningen ytterligare kompetens att bedöma potentialen i 
förvärvsobjekten. 
 
Kommunikation 
När en företagsledning närmar sig ett objekt tycks personliga möten vara en avgörande faktor 
för att skapa förtroende. Ledningen bör sätta sig in i objektets kultur för att avgöra vilka de 
känsliga punkterna är. Förhandlingarna bör inledas med att tillmötesgå objektet på för deras 
anställda viktiga punkter varpå ledningen tydligt meddelar sina krav. Genom att fokusera på 
lösningar hellre än motsättningarna kan en skicklig ledning skapa en atmosfär för samarbete. 
 
Erfarenhet 
Utifrån ledningens bedömning av företagets behov av kompetenser och nätverk bör ledningen 
avgöra den önskade omfattningen av integrationen. Det tycks vara fördelaktigt för bevarandet 
av kompetenser i förvärvet att bevara den befintliga organisationen i de uppköpta företagen i 
stor utsträckning. Om det köpande företagets ledning visar tolerans samtidigt som tempot i 
förändringsarbetet hålls högt och jämnt tycks det vara möjligt att arbeta in en flexibilitet i 
företagskulturen i förvärvet. Företagsledningen visar flexibilitet genom att ompröva sin 
integrationstaktik kontinuerligt. 
 

10.3.4 Kritik av modellen 
I små företag har ledningen mindre möjlighet att specialisera sig och mindre tid att avsätta vid 
ett uppköp än ledningen för en stor koncern. Dessutom har större företag ofta mer erfarenhet 
av förhandlingar. Därför är modellen i första hand tillämpbar på större företag. 
 
Flera av nyckelfaktorerna är beroende av personliga relationer mellan de anställda i 
koncernledningen och ledningen i förvärvsobjektet. En förutsättning för att uppnå detta är bra 
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kommunikationer. Därför är modellen i första hand tillämpbar på företag med viss geografisk 
närhet. 
 

10.5 Diskussion 
 
Organisationen påverkas av samhällskulturen i vilken företaget verkar. Ledarstilen som 
beskrivs som ”svenskt ledarskap” upplevs som positiv ur det perspektiv att ledningen tar 
ansvar för sitt arbete och visar de siffror som gäller utan att stuva om i rapporteringen för att 
resultaten ska se bättre ut på papperet. Styrelseordföranden Carl Bennet är ofta aktuell då han 
debatterar företagens ansvar för tillväxten i landet. Han är mycket engagerad i de anställdas 
möjligheter och går från ord till handling i samarbete med fackförbundet Metalls ordförande i 
frågor rörande industrins utveckling. Bennet har även debatterat arbetsgivaravgiften och tagit 
fram modeller för hur denna skulle kunna slopas och på så vis öka industrins omsättning så 
mycket att skatteintäkten skulle vara konstant. Genom kombinationen av intresse för 
företagarnas roll och arbetarnas intresse vinner Bennet respekt på olika plan i 
samhällsstrukturen. Detta anser vi är en parallell till hur Getinge agerar och att Bennets 
ledarstil är en unik och värdeskapande resurs. 
 
Våra förväntningar på val av motiv stämde väl överens med de resultat vi kommit fram till. 
Däremot är vi förvånade över hur pass självständigt företagen tillåts agera. Vi tror att det är 
ovanligt att företag inte frestas att gå in i detaljerade ledningsfrågor. Vi hade förväntat oss 
integration genom arbetsrotation mellan enheterna, men dessa har mycket liten kontakt 
sinsemellan. 
 
Getinges ledning har en viktig resurs, och denna består i erfarenhet. Ledningens 
sammansättning av personer med olika akademisk bakgrund, från flera företag och länder 
utgör en bred bas för problemlösning i skiftande scenarion. Vad som skulle kunna förbättras 
är spridning av kompetens i organisationen. Getinge skulle ha mycket att vinna på att skapa 
ett forum för integration av resurser mellan de olika uppköpen, och på lång sikt även 
integration av de säljorganisationer som nu verkar självständigt.  
 

10.6 Förslag till framtida studier 
 
Som förslag till framtida studier vill vi ge följande: 
 

• En undersökning med vårt syfte, men applicerat på något företag i en annan bransch, 
till exempel telekom. 

• En studie som behandlar problemen med integrationen djupare och över flera års sikt.  
• En undersökning av mål med försäljning och den utlösande faktorn vid val av 

försäljning ur de uppköpta företagens perspektiv, samt upplevda svårigheter i 
försäljningsprocessen. 

• Applicera vår modell på företag i andra branscher. 
• En fördjupning i faktorer i ledarstil och den sociokulturella kontexten, exempelvis 

med fokus på begreppet atmosfär. 
• En studie av regelbundna förändringar som strategi för att uppnå hög tillväxt. 
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10.7 Uppsatsens bidrag till tidigare forskning 
 
Vi anser att teorigenomgången är en användbar sammankoppling av de referenser som finns 
inom området och att våra slutsatser är ett komplement till den forskning som redan gjorts 
inom ämnet uppköp. Perspektivet att göra undersökningen utifrån ett företag som genomfört 
framgångsrika uppköp är ovanligt och de flesta undersökningar av ämnet riktar in sig på 
misslyckade förvärv. Vi har arbetat med hjälp av ett fallföretag och har kommit fram till en 
modell för värdeskapande uppköp som inte tidigare fanns tillgänglig. Modellen är generell 
och är en syntes av våra slutsatser. Tidigare studier som vi tagit del av har utrönt specifika 
delar inom ämnet uppköp och våra slutsatser och vår modell är en ny sammankoppling av 
dessa 
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12. BILAGOR 

1 Intervjumall – Getinge AB 
 
Uppköpsprocess 

• Finns det en utarbetad plan?  
• Hur kommer ni i kontakt med de företag ni köper upp? 
• Nyckelfaktorer? 

 
Motiv till uppköp 

• Varför köps olika företag upp? 
• Synergier i Getinge? I det uppköpta företaget? 

 
Förändringar i organisationen vid ett uppköp? 

• Ledningsnivå 
• Personalnivå 
• Kultur 
• Kunskapsutbyte? 
 

Försäljning 
• Samordning av försäljningskontor?  

Lönsamhets krav? 
Konjunkturens påverkan på Getinge? 
Används konsulter? 
Förberedelser för förhandlingar? 
Konkurrenter? Hur arbetar de? 
Forskning? 
Framtiden? 

• Intäktspunkter? 
• Fortsätta växa genom uppköp? 
• Framtidsmarknader? 
• Framtida nischer? 

 

2 Intervjumall – Uppköpta företag  
 
Varför sker ett uppköp?  
Vilka delar av företaget upplevde någon form av rekonstruering efter uppköpet?  
Hur lång tid efter uppköpet anser du att administrationen var fullt integrerad? 
Sker det någon arbetsrotation, exempelvis med några av de andra företagen som Getinge köpt 
upp?  
Hur lång tid tar integrationen?  
Fanns det något fokus på externa mål och avkastning på investerat kapital?  
Fanns det någon risk för en minskning av personal eller produktion i samband med uppköpet?  
Vilka är förtjänsterna eller fördelarna med ett uppköp?  
Är Getinge likt ert företag med avseende på kultur och organisation?  
Av vilken anledning såldes företaget och varför behölls det inte?  
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3 Getinges uppköp 
 
Nedan följer en lista som innehåller flertalet av de uppköp som Getinge har genomfört. Som 
kan utläsas i tabellen så är samtliga förvärv lokaliserade i antingen Europa eller Nordamerika 
och de senaste uppköpen har varit inom affärsområdet Surgical Systems. 
 

 
 
  

År Företag Land Affärsområde Anledning Viktigaste Produkt 

1991Skärhamn Sverige Infection Control Inkluderades i annat köp Steriliseringsprodukter 

1995Arjo Sverige Extended Care Starkt varumärke & Stor kompetens Många produkter inom 

     Stor marknadsandel & Konkurrent äldrevården 

1995Lic Audio Sverige Extended Care Stärka produktsortimentet Hörapparater 

1998SMI/BBC Frankrike Infection Control Stor konkurrent i Frankrike Sterilisationsprodukter 

1998OMASA Italien Infection Control Stora marknadsandelar i Italien Sterilisationsprodukter 

1998Medibol Belgien/Nederländerna Extended Care Stärka produktsortimentet Madrasser 

1998Kemitem A/S Danmark Infection Control Utnyttja Getinges distributionsnät Vattendestillatorer 

        Stärka produktsortimentet   

1998Royal Linden b.v. Nederländerna Infection Control Marknadsandelar i Nederländerna Sterilisatorer 

1998Egerton Hospital Euquipment Storbritannien Extended Care Stärka produktsortimentet Sjukhussängar, madrasser 

1998Pegasus Airwave Ltd Storbritannien Extended Care Starkt varumärke & Stor kompetens Sårvårdsprodukter 

        Stor marknadsandel   

1998MTP Corporation USA Infection Control Stärka produktsortimentet Desinfektionsutrustning 

1999Lunatronics ApS Danmark Infection Control Göra affärsområde komplett IT-lösningar för sterilisation 

2000Maquet Tyskland Surgical Systems Starkt varumärke & Stor kompetens Operationsbord 

        Stor marknadsandel   

2000Gestion Techno-Médie  Kanada Extended Care Bra utveckling &  Takmonterade hissar 

  of Saint-Hyachinte     Utnyttja Getinges distributionsnät   

2000Lenken Healthcare Ltd Irland Infection Control Stor distributör på Irland Hygiensystem 

2000ALM Frankrike Surgical Systems Starkt varumärke & Stor kompetens Utrustning för  

        Stor marknadsandel operationsrum 

2000Parker Bath  England Extended Care Stärka produktsortimentet Badsystem 

  Lancer Frankrike Infection Control Starkt varumärke & Stor kompetens Desinfektionsmaskiner 

        Stor marknadsandel   

2002Heraeus Medical Technology Tyskland Surgical Systems Världsledande producent & Lampsystem för operationssalar 

        Stort säljnät & Stärka produktsortiment 

2003Copharm Nederländerna Surgical Systems Minska makt hos distributör Operationsbord & operationslampor 

        

        

2003Jostra AG (ej klart) Tyskland Surgical Systems Starkt varumärke & Stor kompetens Hjärt- och lungmaskiner 

        Stor marknadsandel   
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Value-creating Acquisitions – The Dynamic Aqcuisition Model 

 
 
Businesses today need a global network to manage the enhanced competitive market. 

The process of establishing relations is expensive but rewarding. When competition is 
fierce there may be a lack of time to move forward in new product development, sales 
channel building or branding. This is why acquisitions have become an important tool for 
business growth. There are however several reasons for businesses to acquire other 
companies. The tricky part is to find a strategy for acquisitions and to avoid the usual 
obstacles of turning an acquisition into a resource for the acquiring company. In this work, 
the advantages and disadvantages of several acquisition strategies will be defined, along 
with managerial issues that need to be resolved. 

The purpose of this thesis is to analyse what resources determine the value-creation of 
an acquisition. The aim is to answer the question of what are the crucial factors that 
determine value-creation in acquisitions, and based on these establish a viable business 
model for a value creating integration of an acquired company. 

As corporations go big internationally there is a higher need for insight in how to 
obtain profits in growth by acquisition. In order to find how we have made a theoretical 
research on different views on acquisition strategy and tactics. We also have performed a 
case study on a large company in an unchanging market that has great experience in 
acquisitions. A number of interviews on the acquisition situation have been conducted with 
the leaders of companies in the Getinge Corporation.  

The main conclusion is that managers need experience and negotiation practise to 
prepare successfully the integration of an acquired company’s valuable resources. They also 
need to define a goal and an ability to communicate clearly this goal throughout the 
acquisition process. 

In order to succeed in an acquisition, a company needs to prepare the choice of 
acquisition object and negotiations. It is also essential to fit the integration process to the 
acquisition and to keep management decentralised. In long term the price of preparations 
and autonomy will be earned. 

Problems associated with losses for the acquiring company are short-term motives for 
synergy, insufficient planning and knowledge of the business market as well as insecure 
centralised management and exaggerated forecasts. 

It is of crucial importance to regard the company’s entire strategy when evaluating the 
need for strategic resources that will determine the choice of an acquisition. An enterprise 
can only reach its financial targets by consequently following the strategy. An acquisition 
may appear profitable in short terms, but if it’s not taking place in ones own niche the clash 
of wish for immediate gain and long term financial targets can turn out costly. 
 

Keywords: Acquisition, Acquisition management, Synergy, Negotiation 

 
 
 
 
 
 
 


