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Sammandrag 
Företagsförvärv har blivit ett allt vanligare tillvägagångssätt för företag att växa och 

bli mer konkurrenskraftiga. Många tidigare studier har fokuserat på vad som sker 

organisatoriskt med de företag som slås samman vid ett förvärv, samt hur detta 

påverkar företagskulturen. Mindre fokus har riktats på vad som händer med de 

involverade företagens nätverksstrukturer i form av kunder och leverantörer. Syftet 

med denna studie är därför att studera hur relationer till kunder och leverantörer 

påverkas av ett företagsförvärv samt undersöka huruvida syftet med förvärvet 

påverkar eventuella nätverksförändringar. Den metod som ligger till grund för studien 

är en multipel fallstudie där fyra företagsförvärv har granskats. Dessa förvärv har 

studerats genom intervjuer med representanter från både det förvärvande och det 

förvärvade företaget. Analysen har gjorts med hjälp av en framtagen analysmodell 

baserad på tidigare teorier kring kundreaktioner vid förvärv, vilken utvidgats till att 

även innefatta leverantörer. Resultaten i denna studie visar att nätverksförändringar 

skett i samband med samtliga förvärv. Studien visar även att syftet med förvärvet har 

en påverkan på eventuella nätverksförändringar. 
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1. Inledning 
Under 1980- och 90-talen skedde snabba förändringar inom företagsvärlden, då 

många företag upplevde att nya och oväntade globala marknader formades 

(Cartwright & Cooper, 1996). Detta medförde att många företag behövde växa för att 

kunna ta plats på dessa globala marknader (Cartwright & Cooper, 1996). Många 

tidigare studier påvisar att ett företag kan växa organiskt för att bli större och mer 

konkurrenskraftiga (Merchant & Van der Stede, 2003). Dock uppstår situationer där 

den organiska tillväxten i ett företag är begränsad och företagsförvärv kan därmed bli 

ett alternativ för företag att ta sig in på nya marknader eller växa på redan existerande 

marknader (Merchant & Van der Stede, 2003). I och med detta har företagsförvärv, 

vilket innebär att ett bolag köper upp ett annat bolag, under de senaste decennierna 

blivit en vanligt förekommande metod för företag att växa och hålla sig 

konkurrenskraftiga, vilket speglar sig i att det år 2004 genomfördes ett 

företagsförvärv var 18:e minut i världen (Cartwright & Cooper, 1996; Andersson et 

al., 2013; Zachrison, 2008). Att företagsförvärv blivit allt vanligare beror på att 

förvärv vanligtvis leder till snabbare tillväxt, då företaget snabbt får tillgång till nya 

kunskaper, marknader samt tekniker (Tengvall, 2014). Trots den kraftiga ökningen av 

genomförda förvärv menar Zachrison (2008) att 70 procent av de genomförda 

företagsförvärven misslyckas. Detta beror på flera anledningar och kan till stor del 

orsakas av att inblandade individer har olika förväntningar på vilka resultat förvärvet 

ska generera (King et al., 2004).  

 

Motiv bakom företagsförvärv varierar och kan vara allt från att ett företag vill få 

tillgång till nya produkter eller tjänster, till att ett företag vill köpa upp sin största 

konkurrent för att öka sin egen makt och eliminera konkurrens (Zachrison, 2008). Då 

företagsförvärv kan genomföras av flera olika anledningar medför förvärvet olika 

grad av integration mellan de involverade parterna i ett företagsförvärv (Öberg, 2008). 

Enstaka aktörer spelar därmed en betydande roll i de förändringar som uppstår i 

företagsnätverket i samband med förvärvet, där en förändring hos en aktör kommer att 

påverka företagsrelationer annorlunda (Cartwright & Cooper, 1996). Vid ett förvärv 

är det därmed inte enbart de direkt involverade parterna som påverkas utan även deras 

respektive nätverk (Salmi et al., 2001; Andersson et al. 2013). Involverade aktörer 

mottar därmed inte endast förändringar som uppstår genom förvärvet, utan sprider 
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även förändringar vidare till sina aktörer (Salmi et al., 2000). Ett förvärv kan alltså 

generera en förändring i ett nätverk som vidare kan påverka andra företagsrelationer, 

och därmed orsaka konsekvenser för kunder och leverantörer likväl som för andra 

aktörer i nätverket (Salmi et al., 2000; Salmi et al., 2001). Trots att listan på 

påverkade aktörer i många fall kan göras lång, hamnar fokus många gånger enbart på 

de direkt involverade parterna och påverkan på deras respektive nätverk glöms bort 

(Salmi et al., 2001). 

 

Tidigare studier har fokuserat på vad som sker organiskt med de företag som slås 

samman, samt hur detta påverkar företagskulturen (Andersson et al., 2013), vilket 

medfört att mindre fokus riktats på vad som händer med de drabbade företagens 

nätverksstrukturer i form av kunder och leverantörer. Denna studie ämnar därmed 

undersöka hur relationer till förvärvande och förvärvade företags kunder och 

leverantörer i första led påverkas vid ett företagsförvärv, då det finns begränsad 

kunskap inom området (Salmi & Havila, 2000). Ytterligare en aspekt som ämnas 

undersökas i denna studie är huruvida syftet med förvärvet har någon påverkan på 

eventuella nätverksförändringar. Nätverksförändringarna som analyseras i denna 

studie är radikala förändringar, vilka inträffar då relationer mellan aktörer bryts eller 

nya relationer etableras (Salmi et al., 2000).  

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur relationer till förvärvande och förvärvade 

företags kunder och leverantörer påverkas av ett företagsförvärv samt hur syftet med 

förvärvet påverkar eventuella nätverksförändringar. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

• Hur påverkas förvärvande och förvärvade företags relationer till kunder och 

leverantörer vid ett företagsförvärv? 

• Hur påverkar syftet med förvärvet eventuella nätverksförändringar? 

1.2. Disposition 

I denna studie studeras och analyseras nätverksförändringar baserat på fyra olika 

förvärv. Studien inleds med ett teoriavsnitt som innefattar tidigare studier inom rådet, 

relevanta begrepp samt en redogörelse för den analysmodell som ligger till grund för 
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studiens analys. Därpå följer ett metodavsnitt som innehåller en beskrivning av de 

fyra förvärv som studerats, redogörelse av använda intervjumetoder samt genomförda 

intervjuer. Metodavsnittet innehåller även reflektioner kring studiens trovärdighet 

samt lyfter kritik mot de metodval som ligger till grund för studien. Efter avsnittet 

metod följer ett empiriavsnitt där insamlad data kring de fyra förvärven presenteras, 

vilken är uppdelad utifrån de olika förvärven. Följande del är analysen, där 

företagsförvärven på samma sätt som i empiriavsnittet analyseras separat. I analysen 

kopplas empiri och teori samman för att på så sätt besvara studiens frågeställningar. 

Analysen avslutas med en kort sammanfattning av samtliga förvärv vilket även 

redovisas i en tabell. Efter analysen följer en slutsats som sammanfattar och jämför 

analysresultaten, vilka återkopplas till inledningen och dess problematisering. 

Slutligen presenteras ett avsnitt som ger förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Teori 

2.1. Tidigare studier 

Inom området företagsförvärv finns mycket tidigare forskning och publikationer 

(Öberg, 2008). Enligt Salmi et al. (2001) fokuserar stor del av tidigare litteratur inom 

området på den strategiska och organisatoriska anpassningen mellan företag samt 

integrationsprocesser. Salmi et al. (2001) belyser även det faktum att en stor del av 

tidigare litteratur inte tar företagens externa affärsrelationer i beaktning. Avsaknaden 

av tidigare studier rörande företagsförvärv med fokus på externa nätverk är en 

motivationsfaktor bakom denna studie. 
 

Trots att kopplingen mellan relationer, nätverk och företagsförvärv är ett relativt 

outforskat område finns det viss forskning inom området. Litteratur publicerad av 

Salmi et al., (2001) berör huruvida det är möjligt att överta affärsrelationer i och med 

förvärv. Även Öberg (2008) har berört området då hon studerat vikten av att ta 

kundrelationer i beaktande vid ett företagsförvärv. Håkansson & Snehotas (1995) 

teorier, som beskriver relationer i olika lager, ger en mer generell uppfattning av 

relationer.  

2.2. Företagsförvärv 

Ett förvärv kan enligt McClure (2014) definieras som när ett företag köper upp ett 

annat vilket kan bero på att det uppköpta företaget inte skulle klara sig på egen hand 

utan det köpande företagets hjälp. Vid ett företagsförvärv får ett av företagen full 

kontroll över ägandeskapet, vilket skiljer sig mot en sammanslagning då två eller flera 

separata företag bildar ett gemensamt företag (McClure, 2014; Öberg, 2008). En 

viktig faktor vid företagsförvärv är att uppnå synergieffekter (Holtström, 2008). 

Holtström (2008, s.1) nämner flera sätt att tolka begreppet synergi och menar på att 

det kan användas för att beskriva ett företags strategiska utveckling: “Synergi kan 

sägas vara det förväntade resultatet av ett aktivt, medvetet handlande av ett eller flera 

företag i syfte att åstadkomma något mer jämförbart med tidigare, genom att hela 

eller delar av en organisation samverkar i något specifikt avseende.” Denna tolkning 

av synergi kan beskrivas som att två plus två blir fem (Holtström, 2008). Sirower 

(1997) definierar synergi som den premie som generas vid ett förvärv. Föreställningar 

om potentiella synergimöjligheter tillsammans med de mål synergierna förväntas 
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uppfylla avgör vanligen kostnaden för ett förvärv (Holtström, 2008). När ett 

företagsförvärv är genomfört är det därför viktigt att kunna visa marknaden att det 

integrerade företaget kan generera utlovade värden och effekter (Holtström, 2008). 

 

Enligt Holtström (2008) handlar företagsförvärv i grunden om att öka tillgången av 

olika resurser. Bakomliggande skäl till detta kan beröra skalfördelar, tillväxt eller 

expansion, minskade beroenden, diversifieringsstrategier och så vidare (Holtström, 

2008). Enligt Marks & Mirvis (2001) är det övergripande skälet till att slå samman 

organisationer att skapa förutsättningar för utveckling i ett företag och dess möjlighet 

att nå strategiska mål i en snabbare takt, jämfört med om företaget på egen hand 

skulle växa organiskt. 

 

Företagsförvärv kan medföra både för- och nackdelar för de involverade parterna 

(Holtström, 2008). Fördelar som kan uppstå är tillgång till produktutvecklingsförmåga 

(Lilliecreutz, 1996), möjlighet till internationalisering (Vaara, 1992), koordinerade 

inköp och genom det ökad användning av likartade komponenter (Beusch, 2007). 

Nackdelar i och med ett förvärv kan vara anställdas oro (Risberg, 1999), att anställda 

slutar och att företaget därmed förlorar kunskap (Andersson, 1996), att det förvärvade 

företaget har en hög omsättning av företagsledare (Walsh, 1988) samt att det finns en 

risk att anställda upplever ökad kontroll och byråkrati i och med förvärvet (Borglund, 

2006). Ytterligare problematik med företagsförvärv är huruvida det är möjligt att 

överta det förvärvade företagets marknadsposition (Salmi et al., 2001). Salmi et al. 

(2001) argumenterar mot detta underförstådda antagande och menar att det inte är lätt 

eller överhuvudtaget möjligt att överta marknadspositionen hos ett företag.  

2.3. Nätverk 

2.3.1. Relationer 
 
Enligt Granovetter (1985) och Powell (1990) har företag relationer som i större 

sociala strukturer skapar ett nätverk. Vid ett förvärv spelar enstaka aktörer en 

betydande roll inom nätverket, där en förändring hos en aktör kommer att påverka 

företagsrelationer på olika sätt (Salmi & Havila, 2000). Salmi et al. (2001) tar upp det 

faktum att ett förvärv inte bara influerar och influeras av de företag som slås samman, 

utan även av deras kunder och leverantörer. För att studera hur kunder och 
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leverantörer i ett nätverk påverkas vid ett förvärv bör deras relationer till det 

förvärvande och det förvärvade företaget av denna anledning studeras (Salmi & 

Havila, 2000).  
 

Att definiera vad som gör interaktionen mellan två företag till en relation kan dock 

vara svårt (Håkansson & Snehota, 1995). Håkansson & Snehota (1995) definierar en 

relation som en ömsesidig interaktion mellan två engagerade parter. Vidare menar 

Håkansson & Snehota (1995) att relationer skapar unika värden genom 

sammankopplade aktiviteter och resurser. Dessa värden är sådana som inte kan skapas 

då de två parterna arbetar isolerat och som inte kan kopieras på ett enkelt sätt. Trots 

att inga relationer är identiska så går det att urskilja vissa mönster kring vilka effekter 

relationer producerar (Håkansson & Snehota, 1995).  

 

Hammarkvist et al. (1982) menar på att relationer främst baseras på tekniska, 

tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala, ekonomiska samt juridiska kopplingar. 

Relationer kan ses som kopplingen som binder samman aktörer i ett nätverk. Till 

exempel kan en teknisk koppling handla om att en leverantör tar fram utrustning till 

en specifik kund (Hammarkvist et al., 1982). 
 

Det finns dimensioner som tycks fånga effekterna av relationer och därmed kan 

användas för att kategorisera relationer (Håkansson & Snehota, 1995). En av dessa 

dimensioner beskriver vem som påverkas av relationen och vilka effekter relationen 

har för de två involverade parterna, det vill säga substansen i relationen (Håkansson & 

Snehota, 1995). Håkansson & Snehota (1995) delar upp denna dimension i tre olika 

lager mellan de involverade parterna: aktivitetslänkar, resursbindningar samt 

aktörsband. Dessa lager illustreras i figur 1 nedan. 
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Figur 1. De tre lagren (aktivitetslänkar, resursbindningar samt aktörsband) 
som tillsammans utgör en relation (Håkansson & Snehota, 1995). 

 

De tre lagren illustrerade i figur 1 utgör tillsammans relationen mellan två parter och 

det är dessa som driver relationen (Håkansson & Snehota, 1995). Då de tre lagren är 

sammankopplade innebär det att en förändring i ett lager kan stärka ett annat lager 

och på samma sätt även försvaga ett lager (Håkansson & Snehota, 1995). Nedan 

beskrivs de olika lagren mer ingående.  

 

• Aktivitetslänkar - Rör bland annat tekniska, administrativa och kommersiella 

aktiviteter som kan kopplas samman mellan parterna på olika sätt då relationer 

utvecklas. Ett exempel på en aktivitetslänk är koordinerade inköp. Att koppla 

samman aktiviteter mellan två företag påverkar produktionen för både 

företaget och nätverket (Håkansson & Snehota, 1995). Detta på grund av att 

när aktiviteter kombineras så skapas aktiviteter som de enskilda företagen inte 

kunnat prestera på egen hand (Håkansson & Snehota, 1995; Holmlund & 

Törnroos, 1997). Genom att skapa aktivitetslänkar bildas en gemensam 

struktur vilket ger möjlighet för ny kapacitet samt etablering av nya relationer 

inom nätverket (Holmlund & Törnroos, 1997; Håkansson & Snehota, 1995).   

 

• Resursbindningar - Kopplar samman olika resurser, exempelvis teknik, 

material och kunskap mellan två företag. En resursbindning behöver inte 

nödvändigtvis innebära att det endast är den ena parten som drar nytta av den 
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andra partens resurser, utan kan även innebära att företagens resurser 

kombineras (Håkansson & Snehota, 1995). Värdet av resurserna avgörs av hur 

resurser kombineras och utnyttjas (Penrose, 1959). Möjligheter till nya 

resursbindningar skapas då företag anpassar sig efter varandra, vilket dock kan 

medföra begränsade möjligheter att skapa resursbindningar i andra relationer 

(Håkansson & Snehota, 1995).  
 

• Aktörsband - Aktörsband skapas då två parter interagerar med varandra och 

påverkar hur de två aktörerna uppfattar varandra. Identitet och förtroende 

mellan aktörer är en viktig faktor för utvecklingen av aktörsbanden. Starkare 

relationer kan leda till vänskapliga band vilket i vissa fall kan vara en fördel 

gentemot konkurrenter då det finns chans att företaget får högre prioritet. Att 

relationen utvecklas medför även att företagen lär sig mer om varandra vilket 

underlättar möjligheter till utbyte företagen emellan. På motsvarande sätt kan 

förtroendet mellan aktörer minska då aktörer skiljer sig åt, vilket kan påverka 

viljan att ingå i kommande samarbeten (Håkansson & Snehota, 1995). 

2.3.2. Sammankopplade nätverk 

Enligt Andersson et al. (2013) är två företag som är kopplade till varandra i sin tur 

kopplade till fler relationer i varsitt företagsnätverk. I och med detta kan företags 

respektive nätverk ha betydelse för relationen mellan två företag. Denna 

nätverksstruktur innebär att företag är kopplade till varandra och på så sätt formar ett 

gemensamt nätverk. Nätverk är komplexa och det finns flera olika kategorier av 

intressenter som influerar och blir influerade beroende på deras relationer till de direkt 

involverade parterna (Salmi et al., 2001; Andersson et al., 2013).  

 

Håkansson & Snehota (1995) belyser det faktum att enskilda företags nätverk är en 

del av något större och sammankopplat med många ytterligare nätverk och relationer. 

Dessa nätverk och relationer kan vara både inom företaget men även relationer till 

andra företag och organisationer. Detta innebär att den generella ekonomiska 

prestationen på företaget till stor del beror på prestationen i dessa nätverk. En följd av 

detta är att prestationen i ett individuellt nätverk beror på och påverkar prestationen i 

andra nätverk både internt och externt. Att relationer mellan företag är 

sammankopplade innebär att man generellt bör ta möjliga kedjeberoenden mellan 
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relationer i beaktning, dessa kedjeberoenden kan kallas för indirekta kopplingar. 

Exempel på kedjeberoenden kan vara om det finns en relation mellan ett företags 

leverantör och kund som i sin tur har ytterligare relationer. Om en förändring i 

kundens nätverk sker kan detta därmed även påverka relationen till leverantören. 

Möjligheterna för aktörer att skapa relationer beror därför till stor del på den bredare 

nätverksstrukturen (Håkansson & Snehota, 1995). 

 

Genom företagsförvärv kan dock ganska radikala förändringar ske, vilket kan leda till 

att både direkta och indirekta företag drabbas (Salmi et al., 2001; Andersson et al., 

2013). Enligt Salmi & Havila (2000) finns det två typer av radikala förändringar. Den 

första typen handlar om att det ur andra aktörers perspektiv kan ses som att gamla 

relationer avslutas och nya initieras från andra aktörer. Den andra typen berör 

ledningens avsikt att skapa en radikal förändring. Detta för att avsluta gamla 

relationer och påbörja nya (Salmi & Havila, 2000). Dessa förändringar visar på att 

konsekvenserna kan få spridningseffekt i nätverket (Holtström, 2008). 

2.3.3. Nätverkseffekter av förvärv 

Hur förvärvande och förvärvat företags relationer till kunder och leverantörer 

påverkas varierar dock och kan upplösas, stärkas samt förbli opåverkade (Andersson 

et al., 2013). Detta innebär att ett företagsförvärv är en stor utmaning för ett företags 

ledning, då hanteringen av förvärvet blir avgörande för konsekvenserna (Andersson et 

al., 2013). Att ett förvärv ska bli gynnsamt är starkt beroende av mänsklig synergi 

(Cartwright & Cooper, 1996) och chansen att ett förvärv blir gynnsamt är större om 

företagen är korrelerade med varandra. Detta då överföring av kunskap och expertis 

blir lättare (Cartwright & Cooper, 1996).  

 

Öberg (2008) presenterar en teori som belyser möjliga kundrelationer efter ett 

förvärv, vilket illustreras i figur 2. 
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Figur 2. Möjliga kundrelationer efter ett förvärv (Öberg, 2008). 

 
I figur 2 antas att det finns en relation mellan det förvärvande och det förvärvade 

företaget i samtliga fall, vilket illustreras av ovalen som innesluter dem. I den övre 

delen av figur 2 visas en sammanfattning av samtliga möjliga relationer efter ett 

förvärv. Dessa relationer kan se ut på olika sätt och skildras i figur 2a) till 2d). I bild 

2a visas en redan etablerad relation mellan det förvärvande företaget och en kund som 

består även efter förvärvet. Liknande illustrerar figur 2b) en redan etablerad relation 

mellan det förvärvade företaget och en kund som består efter förvärvet. Figur 2c) 

illustrerar en relation mellan både det förvärvande företaget, det förvärvade företaget 

samt en efter förvärvet gemensam relation till kund. I figur 2d) finns inga relationer 

mellan det förvärvande företaget, det förvärvade företaget och kunder efter förvärvet 

(Öberg, 2008). 
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2.4. Analysmodell 

Till grund för analysen i denna studie har en egen analysmodell tagits fram, vilken 

baseras på Öbergs (2008) teorier kring kundreaktioner samt kundrelationer efter ett 

förvärv. Öberg (2008) menar att dessa reaktioner och relationer berör kunder, men i 

studiens analysmodell har ett antagande gjorts att dessa teorier även går att applicera 

på leverantörsrelationer. Baserat på Öbergs (2008) teorier antas även i analysmodellen 

att kunder och leverantörer inte alltid delar samma motiv som förvärvande och 

förvärvade företag vid ett förvärv, vilket därmed kan komma att påverka relationerna 

mellan företag och kunder respektive leverantörer. Kunder och leverantörer till 

förvärvande och förvärvade företag kan därmed välja att etablera och förstärka 

företagens relationer, men även upplösa existerande relationer. Reaktionerna kan 

sammanfattas som: icke-förändrade relationer, förändrade relationer, upplösning av 

relationer samt etablering av nya relationer. Dessa fyra reaktioner går att utläsa 

genom heldragna, prickade, streckade samt obefintliga streck i figur 3. 

 

De fyra kundreaktionerna har i analysmodellen kombinerats med Öbergs (2008) teori 

rörande kundrelationer, vilket illustreras i figur 2. Studiens analysmodell har även 

utvidgat Öbergs (2008) teorier till att inkludera möjliga kund- och 

leverantörsrelationer både före och efter ett förvärv istället för enbart efter. Detta för 

att på ett tydligt sätt illustrera eventuella nätverksförändringar som skett. Studiens 

analysmodell är därmed en kombination av Öbergs (2008) två ovannämnda teorier 

och innefattar därmed hur relationen påverkats samt en illustration av detta utfall. En 

illustration av studiens analysmodell visas i figur 3. 
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Figur 3. Möjliga kund-/leverantörsrelationer före respektive efter förvärvet. 

 

Figur 3a) till 3d) illustrerar möjliga kund- och leverantörsrelationer före ett förvärv 

och figur 3e) till 3h) efter ett förvärv. Figur 3a) illustrerar att det förvärvande företaget 

har en relation till en viss kund/leverantör innan förvärvet och figur 3b) illustrerar att 

det förvärvade företaget har en relation till en viss kund/leverantör innan förvärvet. I 

figur 3c) har både det förvärvande och det förvärvade företaget en relation till samma 

kund innan förvärvet. Figur 3d) illustrerar att varken det förvärvande eller det 

förvärvade företaget har en relation till en viss kund/leverantör innan förvärvet. I figur 

3e) illustreras en relation mellan det förvärvande företaget och en kund/leverantör 

efter förvärvet och på 3f) en relation mellan det förvärvade företaget och en 

kund/leverantör efter förvärvet. Figur 3g) illustrerar en relation mellan både det 

förvärvande, det förvärvade företaget och en kund/leverantör. I figur 3h) illustreras att 

varken det förvärvande eller det förvärvade företaget har en relation till en 

kund/leverantör efter förvärvet. 

2.5. Sammanfattning av teori 

Ovanstående teori inleds med att förklara begreppet förvärv, vilket kortfattat innebär 

att ett företag köper upp ett annat. Vidare presenteras även för- och nackdelar med ett 

förvärv. En viktig faktor inom området förvärv är synergieffekter vilket kan 
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sammanfattas som att två plus två blir fem, det vill säga att två parter tillsammans 

åstadkommer något som är större än summan av deras separata arbete.  

 

I avsnittet nätverk definieras innebörden av en relation som en ömsesidig interaktion 

mellan två engagerade parter. Vidare presenterar Håkansson & Snehota (1995) en 

dimension av relationer: vem som påverkas av relationerna. Håkansson & Snehota 

(1995) delar upp denna dimension i tre olika lager mellan de involverade parterna: 

aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsband. Därefter introduceras 

sammankopplade nätverk vilket kortfattat innebär att två företag som är kopplade till 

varandra i sin tur är kopplade till fler relationer i varsitt företagsnätverk. 

 

Teoridelen avslutas med avsnittet analysmodell där den analysmodell som ligger till 

grund för uppsatsens analys presenteras. Studiens analysmodell utgör en kombination 

av Öbergs (2008) fyra möjliga utfall av kundreaktioner, icke-förändrade relationer, 

förändrade relationer, upplösning av relationer och etablering av nya relationer, samt 

Öbergs (2008) teori kring kundrelationer efter ett förvärv. Studiens analysmodell har 

även utvidgats med ett antagande att dessa teorier även kan appliceras på 

leverantörsreaktioner och leverantörsrelationer. Vidare har studiens analysmodell 

även utvecklat Öbergs (2008) teorier genom att betrakta kund- och 

leverantörsrelationer både före och efter förvärvet. 
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3. Metod 

3.1. Fallstudie 

Denna studie ämnar undersöka hur nätverk kan komma att förändras i form av 

relationer till kunder och leverantörer hos förvärvande och förvärvade företag vid ett 

företagsförvärv. För att få en så verklig bild som möjligt av eventuella 

nätverksförändringar är fallstudie en önskvärd metod i denna uppsats. Fallstudie är en 

kvalitativ metod, vilket är fördelaktigt då företagsförvärv är ett komplext område, där 

kvantitativa studier med stor sannolikhet inte ger ett tillräckligt underlag för en 

intressant och givande analys med ett trovärdigt resultat (Jensen Kjaer, 1991). Enligt 

Jensen Kjaer (1991) anses kvalitativa metoder generellt sett ha högre grad av giltighet 

än kvantitativa metoder. Detta då det vid genomförandet av kvalitativa metoder finns 

utrymme för följdfrågor och förtydliganden, vilket ökar chansen att intervjupersonen 

förstår innebörden med frågan samt ger resultaten ett större djup. Det som bör tas i 

beaktning vid användandet av kvalitativa metoder är att eventuella 

tillförlitlighetsproblem kan uppstå. Detta på grund av avsaknaden av standardisering 

som fås vid kvantitativa metoder, vilket innebär att resultaten kan vara fallspecifika 

(Jensen Kjaer, 1991).  

 

I denna studie har en multipel fallstudie tillämpats, vilket är ett sätt att genomföra en 

jämförande studie (Bryman & Bell 2003). Att göra jämförande studier kan ge upphov 

till liknande resultat som på så sätt validerar och bekräftar studiens resultat samt gör 

resultaten mer generaliserbara (Yin, 1994; Saunders et al., 2007). Syftet med en 

multipel fallstudie är inte att jämföra specifika fall utan att genom att studera dessa 

fall försöka identifiera mer allmänna mönster och kategorier (Öberg, 2008). Den 

multipla fallstudien har genomförts i form av intervjuer med representanter 

involverade i de olika företagsförvärven. 

3.1.1. Val av fallföretag 

I denna studie har fyra förvärv studerats. Samtliga fallföretag i denna uppsats har efter 

önskemål från företagen anonymiserats, för att på så sätt säkerställa att känslig 

information rörande företagens relationer inte sprids och därmed skadar relationerna. 

På grund av anonymiseringen har de olika fallföretagen numrerats i slumpmässig 

ordning, från nummer ett till fyra. För att förtydliga vilket företag som är det 
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förvärvande samt det förvärvade har bokstaven A eller B adderats till företagsnumret, 

där A motsvarar det förvärvande och B det förvärvade företaget. Exempelvis har det 

förvärvande företaget vid förvärv 1 benämnts som företag 1A, medan det förvärvade 

företaget benämnts som företag 1B.  
 

Vid val av fallföretag valdes företag verksamma inom olika branscher, för att minska 

risken för branschspecifik påverkan på nätverksstrukturerna. Målsättningen var att 

studera företag med varierande storlek för att på så sätt kunna dra mer generella 

slutsatser. De förvärvande samt förvärvade företagen som studerats har en 

storleksspridning från att vara ett mikroföretag till att vara klassat som ett stort 

företag. För att klassificera storleken på företagen har statistik från SCB (2015) 

använts, där ett mikroföretag består av en till nio anställda, små företag tio till 49 

anställda, medelstora företag 50 till 249 anställda samt stora företag över 250 

anställda (SCB, 2015). 

 

Företagen som studerats har genomgått ett företagsförvärv där det gått minst ett år 

sedan förvärvet, detta för att eventuella förändringar inom nätverken ska ha hunnit ge 

utslag. Dock kan för lång tid exempelvis innebära att anställda bytt arbete och att viss 

kunskap kring förvärvet därmed gått förlorad, alternativt att de anställda inte kommer 

ihåg eventuella skillnader de upplevt. För att undvika detta har inga företagsförvärv 

äldre än fem år studerats. I tabell 1 presenteras de fallföretag som studerats och i 

denna tabell numreras företagen, en kort beskrivning av varje företag ges samt vilken 

bransch de är verksamma inom specificeras.  
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Tabell 1. Information om studiens fallföretag. 
 

Förvärv Företag  
A = Förvärvande 
B = Förvärvat 

Bransch Kort beskrivning av företag 

1 1A IT  Globalt företag med huvudkontor i Sverige, 100 
anställda samt en omsättning över 250 MKR år 
2014 (Intervju 1A:1).  

1B Teknik  Amerikanskt teknikbolag med nio anställda vid 
förvärvet (Intervju 1B:1). 

2 2A Järnvägsinfrastrukt
ur 

Del av en europeisk koncern lokaliserad i norden 
med ca 850 anställda (Intervju 2A:1; Företag 2A:s 
hemsida). År 2013 hade företaget en omsättning 
på ca 800 MKR (Företag 2A:s årsredovisning 
2013).  

2B Järnvägsinfrastrukt
ur 

Var innan förvärvet en del av en europeisk 
koncern med över 50 000 anställda, varav cirka 
300 i företag 2B (Intervju 2B:1).  

3 3A Digitala medier Svenskt företag med ca 40 anställda (Intervju 
3A:1). År 2013 hade företaget en omsättning på 
ca 20 MKR (Företag 3A:s årsredovisning 2013). 

3B1 Sociala medier Svenskt bolag med en anställd vid förvärvet 
(Intervju 3A:1). 
År 2013 hade företaget en omsättning på ca fyra 
MKR (Företag 3B1:s årsredovisning 2013). 

3B2 Webb-, app- och 
spelutveckling 

Svenskt bolag med ca 14 anställda vid förvärvet 
(Intervju 3A:1). Bolaget hade år 2013 en 
omsättning på ca 7,5 MKR (Företag 3B2:s 
årsredovisning 2013). 

4 4A Smide och gjuteri Företaget har 140 anställda och är en del av en 
europeisk koncern med totalt 4400 anställda, med 
en omsättning på totalt 576 M€ (Intervju 4A:1).  

4B Smide Svenskt bolag med ca 80 anställda (Intervju 
4A:1). År 2013 hade företaget en omsättning på 
ca 84 MKR (Företag 4B:s årsredovisning 2013).  

 

3.2. Intervjuer 

3.2.1. Intervjutyper 

Enligt Jensen Kjaer (1991) kan intervjuer genomföras på två sätt; öppna eller slutna. 

De slutna intervjuerna genomförs med hjälp av förbestämda frågor från intervjuaren, 

vilka besvaras i en förbestämd ordning. De öppna intervjuerna är mer fria vilket 

innebär att de inte har några förbestämda frågor eller en klar struktur på intervjun 
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(Jensen Kjaer, 1991). Inför intervjuerna har frågor förberetts, dock har följdfrågor 

uppkommit under intervjuerna och därmed har det öppna intervjusättet tillämpats. 

Enligt Holtström (2008) kan följdfrågor användas för att utveckla intervjuer samt 

ställa kontrollfrågor för att bekräfta utsagor som återgivits. För att undvika 

missförstånd mellan intervjupersonen samt intervjuaren, som exempelvis kan skapas 

på grund av akademisk jargong (Kvale & Brinkmann, 2014), har frågorna 

generaliserats inför intervjuerna. Då samtliga intervjuer utgått från samma frågor med 

öppna svarsalternativ men kunnat ge upphov till olika följdfrågor kan intervjuerna ses 

som semistrukturerade (Bryman & Nilsson, 2002). I en semistrukturerad intervju 

behöver dessutom inte frågorna ställas i samma ordning (Bryman & Nilsson, 2002). 

Samtliga intervjuer har i genomsnitt pågått i 45 minuter. 

 

Vid utformning av intervjufrågorna har en intervjuundersöknings sju stadier studerats, 

vilka presenterats av Kvale & Brinkmann (2014). Dessa sju stadier är tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. Tematisering 

innebär att studiens syfte är formulerad utifrån uppsatsens ämne. Under stadiet 

planering planeras studiens upplägg baserat på den kunskap som eftersträvas samt 

med de moraliska konsekvenser studien kan skapa i åtanke. När intervjun genomförs 

följs en intervjuguide. Under intervjun har intervjupersonerna ett reflekterande 

förhållningssätt till den kunskap som söks. Vid stadium fyra, utskrift, förbereds 

materialet för analys, det vill säga transkribering av intervjuer. Under analys bestäms 

vilka analysmetoder som är bäst lämpade baserat på studiens syfte och 

intervjumaterial. Verifiering innebär att studiens trovärdighet fastställs. Vid det sista 

stadiet i en intervjuundersökning, rapportering, rapporteras resultatet från studien 

samt de metoder som använts (Kvale & Brinkmann, 2014). 

3.2.2. Pilotintervjuer 

I ett tidigt skede under studiens gång genomfördes två pilotintervjuer med företag 

verksamma inom IT- respektive energi- och miljöteknikbranschen (se Appendix 1 & 

2). Pilotintervjuerna hade som syfte att kontrollera hur intervjufrågorna tolkades samt 

undersöka vilka typer av svar frågorna genererade. Baserat på pilotintervjuerna var 

det möjligt att se vilka styrkor samt svagheter intervjufrågorna hade, för att därefter 

kunna korrigera dem. Efter genomförda pilotintervjuer uppmärksammades att vissa 

frågor var utanför ämnesområdet och att intervjupersonen därmed lätt kom in på 
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irrelevant information. På grund av detta specificerades frågorna ytterligare för att på 

så sätt minska risken för feltolkning. I tabell 2 redovisas de pilotintervjuer som 

genomförts. 

Tabell 2. Genomförda pilotintervjuer. 
 

Intervjuperson Fallföretag Datum Intervjutyp 

VD Pilot1 2015-02-09 Telefon 

Regionchef Pilot2 2015-03-16 Personlig 

 

3.2.3. Intervjupersoner 

Under denna studie har både anställda på de förvärvande samt de förvärvade 

företagen intervjuats i samtliga förvärv förutom förvärv 4 där kontakt endast 

etablerats med det förvärvande företaget (se Appendix 3 & 4). Vid val av 

intervjupersoner har personer med olika befattningar på de olika företagen kontaktats. 

I tabell 3 presenteras de intervjuer som genomförts. 

 
Tabell 3. Genomförda intervjuer. 

 

Intervjuperson Fallföretag Intervju Datum Intervjutyp 

Produktdirektör 1A 1A:1 2015-03-18 Personlig 

Produktdirektör 1A 1A:2 2015-03-25 Personlig 

Produktchef 1B 1B:1 2015-03-24 Mail 

Ekonomichef 2A 2A:1 2015-03-13 Mail 

Systemägare 2B 2B:1 2015-03-20 Telefon 

Systemägare 2B 2B:2 2015-04-21 Telefon 

VD och koncernchef 3A 3A:1 2015-03-31 Personlig 

VD och koncernchef 3A 3A:2 2015-04-14 Personlig 

Ägare och grundare 3B2 3B2:1 2015-04-24 Personlig 

Sälj- och marknadschef 4A 4A:1 2015-04-15 Personlig 

Sälj- och marknadschef 4A 4A:2 2015-04-15 Personlig 
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3.3. Insamling och användning av material  

Insamling av material har även bestått av litteraturstudier med syfte att skapa 

förståelse för tidigare studier som gjorts inom området samt få en förståelse för vilka 

teorier som kan vara användbara för studien. De uppgifter som samlats in genom 

intervjuer har sedan applicerats på dessa teorier, för att på så sätt analyseras. Vid 

samtliga intervjuer har anteckningar förts samt inspelning skett. Inspelningarna har 

därefter transkriberats i syfte att komplettera de anteckningar som förts, detta för att 

kunna återge data från intervjuerna så korrekt som möjligt. Andra informationskällor i 

form av sekundärdata, exempelvis företagens respektive hemsidor, har använts för 

framtagande av företagsbeskrivningar. 

3.4. Operationalisering 

För att knyta an intervjufrågorna till given teori utformades frågorna utifrån tre 

huvudfokus: syftet med förvärvet, hantering av kunder och leverantörer vid förvärvet 

samt hur relationerna till kunder och leverantör förändrats i samband med förvärvet. 

Intervjufrågor rörande förändringar i nätverk ämnade i första hand generera svar som 

kunde kopplas till teorier presenterade av Salmi & Havila (2000), Salmi et al., (2001) 

samt Öberg (2008) rörande kundreaktioner. Intervjufrågor inom området hantering av 

leverantörer och kunder i och med förvärv syftade till att generera svar som gör det 

möjligt att förklara eventuella nätverksförändringar. Intervjufrågor rörande syftet med 

förvärvet ställdes med förhoppning att kunna se en koppling mellan syftet med 

förvärvet och hanteringen av leverantörer och kunder samt nätverksförändringar. 

Detta för att undersöka hur syftet med förvärvet kan påverka kund- och 

leverantörshanteringen och därmed även påverka nätverken. 

 

Det material som samlats in i form av litteraturstudier samt intervjuer har kommit att 

tillämpas i studiens analysmodell. Vid användning av analysmodellen har 

illustrationer ur 3a) till 3h) applicerats på respektive fall. För att i analysen förtydliga 

vilken nätverksförändring som utlästs ur figur 3a) till 3h) har dess bokstavering 

behållits vid applicering av analysmodellen. Detta medför att bokstäverna i figur 4 till 

och med figur 11 motsvarar samma bokstäver som i analysmodellen, se figur 3, för att 

på så sätt enkelt kunna följa dem.  
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3.5. Studiens trovärdighet 

Två begrepp som är viktiga att ta hänsyn till gällande en studies kvalitet och 

trovärdighet är reliabilitet och validitet (Saunders et al., 2012). Saunders et al. (2012) 

menar att reliabilitet beskriver huruvida andra observatörer skulle uppnå liknande 

resultat samt om samma studie skulle ge samma resultat vid en annan tidpunkt. 

Validitet beskriver huruvida den data som samlats in återspeglar verkligheten 

(Saunders et al., 2012). 

 

I denna studie har två intervjuer genomförts på samtliga förvärvande företag. Dessa 

två intervjuer genererade liknande resultat, vilket ökar studiens reliabilitet. Ytterligare 

en faktor som ökar studiens reliabilitet är att intervjufrågorna generaliserats inför de 

genomförda intervjuerna. Detta för att undvika missförstånd som kan orsakas av 

akademisk jargong (Kvale & Brinkmann, 2014). Att frågorna har generaliserats ökar 

sannolikheten att liknande resultat fås om studien upprepas av en annan observatör 

vid en annan tidpunkt, vilket stärker studiens reliabilitet. 

 

Kontakt med både det förvärvande och det förvärvade företaget har upprättats i tre av 

fyra fall, för att på så sätt få fler infallsvinklar i studien. Ett undantag är fallföretag 4B 

där kontakt inte lyckades etableras. Att intervjuer gjorts med representanter från 

nästan samtliga fallföretag ökar sannolikheten att resultaten speglar verkligheten och 

ökar därmed studiens validitet. Att låta intervjupersonerna och fallföretagen vara 

anonyma i uppsatsen kan medföra att intervjupersonerna vågar svara mer ärligt på 

känsliga frågor (Tourangeau & Yan, 2007). Exempelvis behöver företagen inte oroa 

sig för att deras relationer ska skadas, vilket är ytterligare en faktor som ökar studiens 

validitet. I studien har i vissa fall kontakten med det förvärvade företaget förmedlats 

genom det förvärvande och tvärtom. På grund av detta kan studiens trovärdighet 

minska då det kan det finnas risk för viss idealisering av verkligheten och 

förvrängning av information. Dessutom kan personliga åsikter återhållas för att skapa 

god stämning mellan företagen, vilket minskar studiens validitet. Studiens validitet 

skulle kunna stärkas genom att även genomföra intervjuer med kunder och 

leverantörer till de direkt involverade företagen. 
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4. Empiri 

4.1. Förvärv 1 – IT & Teknik 

4.1.1. Bakgrund 

Företag 1A är ursprungligen ett svenskt företag som funnits i över 30 år (Intervju 

1A:1, 2015). Det är ett globalt företag som finns i stort sett alla världsdelar utom 

Afrika, med över 46 000 kunder och en omsättning på över 250 miljoner kronor 

(Intervju 1A:1, 2015; företag 1A:s webbsida, 2015). Huvudkontoret har ungefär 100 

anställda och är stationerat i Sverige (Intervju 1A:1, 2015). Företaget verkar i IT-

branschen, där de arbetar med utveckling av program för inbyggda system (Intervju 

1A:1, 2015). Inbyggda system är den mjukvara som finns i intelligent elektronik, 

exempelvis medicinsk utrustning, bilar och pacemakers (Vedin, 2015; Intervju 1A:1, 

2015). Ryggraden i företaget är en produkt som funnits sedan bolagets grundande, till 

vilken nya tillhörande komponenter tillkommer vartefter (Intervju 1A:1, 2015). 

4.1.2. Förvärv 

Under hösten 2011 förvärvade företag 1A ett amerikanskt teknikbolag, vilket var ett 

fullständigt förvärv där företag 1A köpte alla aktier från företag 1B (Intervju 1A:1, 

2015). Det förvärvade bolaget hade varit verksamt ungefär lika länge som företag 1A, 

dock i betydligt mindre skala (Intervju 1A:1, 2015). Vid uppköpet hade företag 1B 

nio anställda (Intervju 1A:1, 2015). 
 

4.1.2.1. Syfte 

Syftet med förvärv 1 var att företag 1A ville få tillgång till samt full kontroll över den 

teknologi som företag 1B tidigare hade, då den ansågs komplettera mjukvaran hos 

företag 1A (Intervju 1A:1, 2015). Företag 1A ansåg vid uppköpet att företag 1B hade 

en stark teknik men en svag marknadsföring och försäljning, vilket ansågs passa 

organisationen väl då företag 1A hade en stark säljorganisation (Intervju 1A:1, 2015). 

Då syftet med förvärvet var att komma åt befintlig teknologi och kompetens arbetar 

samtliga anställda kvar på företag 1B även efter förvärvet (Intervju 1A:1, 2015).  

4.1.2.2. Nätverk 

Tidigare hade företag 1A ett samarbete med en relativt stor utländsk aktör (Intervju 

1A:1, 2015). Denna aktör gjorde liknande produkter som företag 1B, men även 
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mycket annat (Intervju 1A:1, 2015). Anledningen till att företag 1A valde att köpa 

upp företag 1B, trots den redan existerande leverantörsrelationen, var att företag 1A 

ville få full kontroll över tekniken och utvecklingen av hårdvaran, vilket den tidigare 

leverantören inte erbjöd (Intervju 1A:1, 2015). Dessutom producerade företag 1B 

precis den teknik företag 1A saknade (Intervju 1A:1, 2015). 

 

Företag 1B hade innan förvärvet några få större kunder och en relativt låg 

försäljningsvolym i förhållande till företag 1A (Intervju 1A:1, 2015). En följd av den 

låga försäljningsvolymen var att företag 1B krympt och att företaget därmed precis 

uppnådde den kritiska punkten1 (Intervju 1A:1, 2015). Vid kontakten mellan företag 

1A och 1B uppstod tidigt diskussioner rörande förvärv, då företag 1B var i stort behov 

av att bli uppköpta för att kunna stabilisera sin verksamhet (Intervju 1A:1, 2015). 

Företag 1B hade innan förvärvet försäljning genom distributörer och återförsäljare, då 

företag 1B hade en mindre organisation och inte resurser till att bygga en egen 

säljkanal (Intervju 1A:1, 2015). 

 

Den tidigare leverantören som företag 1A haft ett samarbete med, både tekniskt och 

affärsmässigt, reagerade negativt på förvärvet (Intervju 1A:2, 2015). Detta då företag 

1A blivit mer oberoende av den tidigare leverantören genom förvärvet av 

motsvarande teknik hos företag 1B (Intervju 1A:2, 2015). I dagsläget sker samarbetet 

mellan företag 1A och den tidigare leverantören endast på en teknisk nivå genom att 

försäkra sig om att mjukvarorna är kompatibla (Intervju 1A:2, 2015). Att mjukvarorna 

är kompatibla är lönsamt då företagen har många gemensamma kunder (Intervju 

1A:2, 2015).  

 

Efter förvärvet har företag 1A fortsatt utveckla företag 1B:s produkter utifrån sin 

verksamhet (Intervju 1A:1, 2015). Detta har lett till att de produkter företag 1B sålde 

innan förvärvet fortfarande säljs, dock utvecklas de inte längre (Intervju 1A:1, 2015). 

En följd av detta är att ett flertal tidigare kunder hos företag 1B känt sig 

nedprioriterade efter förvärvet och därmed valt att bryta relationen på grund av 

intressekonflikter (Intervju 1B:1, 2015). Företag 1A och 1B hade sedan tidigare ett 

                                                
1 Kritisk punkt motsvarar den punkt där intäkter och kostnader är lika stora, med 
andra ord att vinsten är noll (Olsson, 2005).  
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fåtal gemensamma kunder, vilket gjorde att företag 1A var medvetna om att företag 

1B hade ett gott rykte i branschen (Intervju 1A:2, 2015). 

4.2. Förvärv 2 – Järnvägsinfrastruktur 

4.2.1. Bakgrund 

Fallföretag 2B är en del av en europeisk koncern lokaliserad i Norden som arbetar 

med järnvägar i form av underhåll, konstruktion av järnvägsspår, signalanläggningar 

och kontaktledningar (Intervju 2B:1, 2015). Generellt sett är detta en liten bransch 

med ett fåtal verksamma företag (Intervju 2B:1, 2015). Hela koncernen har en 

omsättning på cirka 1,2 miljarder och 6 500 anställda varav 950 anställda på företag 

2A (Intervju 2B:1, 2015). Företag 2A har en stor kund som står för 90 procent av 

företagets kundbas, resterande 10 procent utgörs av mindre aktörer (Intervju 2B:1, 

2015). Att företag 2A har en dominerande kund beror på att företaget verkar inom en 

bransch som styrs av en statlig reglering (Intervju 2B:1, 2015). Av samma anledning 

har företag 2A en stor leverantör som står för majoriteten av dess leveranser (Intervju 

2B:1, 2015). 

4.2.2. Förvärv 

I början av år 2014 förvärvade företag 2A företag 2B (Intervju 2A:1, 2015). Dock 

hade företag 2A bestämt sig redan tio månader tidigare att företaget ville genomföra 

detta förvärv och gått ut med beslutet internt inom företaget (Intervju 2B:1, 2015). 

Innan förvärvet var företag 2B en del av en europeisk koncern inom byggbranschen, 

med över 50 000 anställda (Intervju 2B:1, 2015). Den del av koncernen som 

förvärvades var lokaliserad i Norden, arbetade med järnvägsinfrastruktur och hade vid 

förvärvet cirka 550 anställda (Intervju 2B:1, 2015; Företag 2B:s webbsida, 2015). 

4.2.2.1. Syfte 

Syftet med förvärvet var att öka företag 2A:s marknadsandelar (Intervju 2B:1, 2015). 

Företag 2A såg att det i Sverige fanns stor potential för framtida projekt då många 

anläggningar var äldre och därmed skulle behöva renoveras inom en snar framtid 

(Intervju 2B:1, 2015). Företag 2A såg även möjligheter till synergieffekter på 

personal- och maskinsidan i och med förvärvet (Intervju 2A:1, 2015). Efter förvärvet 

innehar företag 2A ungefär 30 procent av de totala marknadsandelarna (Intervju 2B:1, 

2015). 
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Företag 2B var intresserade av att sälja den del av koncernen som arbetade med 

järnvägsinfrastruktur i Norden, detta då koncernen fått en ny ledning som ansåg att 

detta område inte längre var en del av verksamhetens kärnkompetens (Intervju 2B:1, 

2015). Företag 2B började då förhandla med ett antal intresserade köpare, där företag 

2A vann förhandlingarna (Intervju 2B:1, 2015). Förvärvet genomfördes som ett 

fullständigt förvärv där företag 2A köpte upp samtliga aktier i företag 2B, vilket 

innebar att företag 2A tog över hela företag 2B:s verksamhet så som projekt, 

anställda, kontor, kontrakt och så vidare (Intervju 2B:1, 2015). Företag 2A var dock 

inte det företag som erbjöd högst pris för företag 2B (Intervju 2B:1, 2015). Trots detta 

valde företag 2B företag 2A som så kallad preferred buyer, då företag 2B prioriterade 

en bra köpare framför ett bra pris (Intervju 2A:1, 2015). Företag 2B ansåg att företag 

2A var en bra köpare på grund av sin personal, rykte och säkerhet samt att de 

förväntades garantera bra drift efter förvärvet (Intervju 2B:1, 2015). 

4.2.2.2. Nätverk 

Innan förvärvet var företag 2A och företag 2B direkta konkurrenter, vilket innebar att 

uppköpet ökade marknadsandelarna för företag 2A (Intervju 2B:1, 2015). Genom 

förvärvet fick företaget projekt likvärdiga sina tidigare uppdrag (Intervju 2B:1, 2015). 

Företag 2A förväntade sig därmed att integrationen skulle ske snabbt och att förvärvet 

skulle leda till synergieffekter (Intervju 2A:1, 2015). Ett exempel som antogs 

underlätta synergieffekterna var att företagen hade kontor i samma städer (Intervju 

2B:1, 2015). Företagen ansågs komplettera varandra väl då företag 2A hade en 

starkare position gällande investeringsprojekt, det vill säga nybyggnation, medan 

företag 2B hade starkare position gällande underhållskontrakt, det vill säga vardaglig 

drift av befintliga anläggningar (Intervju 2B:1, 2015). Företagen hade tidigare kommit 

i kontakt med varandra genom ett gemensamt underhållskontrakt i form av ett joint 

venture2 (Intervju 2A:1, 2015; Intervju 2B:1, 2015). 

 

Som tidigare nämnt har företag 2A en stor kund som utgör 90 procent av kundbasen 

(Intervju 2B:1, 2015; Intervju 2B:2, 2015). Även hos företag 2B utgjorde denna kund 

majoritet av kundbasen (Intervju 2B:1, 2015; Intervju 2B:2, 2015). Då kundbasen i 

princip var likadan hos de båda företagen medförde detta att kundrelationerna inte 

påverkades nämnvärt av förvärvet (Intervju 2A:1, 2015; Intervju 2B:1, 2015). Även 
                                                
2 Joint venture innebär en samverkan mellan företag (Hemström, 2015). 
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på leverantörssidan fanns det en stor gemensam leverantör innan förvärvet, vilket 

medförde att leverantörsrelationerna inte heller påverkades nämnvärt (Intervju 2A:1, 

2015; Intervju 2B:1, 2015; Intervju 2B:2, 2015). Då branschen är statligt reglerad kan 

företag 2A inte dra någon fördel hos leverantörerna trots större inköpsvolymer 

(Intervju 2B:1, 2015).  

4.3. Förvärv 3 – Digitala medier 

4.3.1. Bakgrund 

Företag 3A är ett svenskt företag verksamt inom branschen för digitala medier 

(Intervju 3A:1, 2015). Företaget har genomfört förvärv av två företag, ett företag 

verksamt inom branschen för sociala medier, 3B1, samt ett företag inom spel, webb- 

och apputvecklingsbranschen, 3B2 (Intervju 3A:1, 2015; Intervju 3A:2, 2015; Företag 

3B2 hemsida, 2015). Företag 3A grundades för drygt fem år sedan av tre personer och 

har i dagsläget cirka 40 anställda (Intervju 3A:1, 2015). Genom dessa förvärv har 

företagen bildat en koncern som består av ett moderbolag samt tre dotterbolag 

(Intervju 3A:1, 2015). Dotterbolagen innefattar två förvärvade företag samt en 

nyuppstartad enhet och moderbolaget är företag 3A (Intervju 3A:1, 2015). 

4.3.2. Förvärv 

Förvärvet av företag 3B1 genomfördes år 2012, vilket var ett förvärv där företag 3A 

blev majoritetsägare genom att köpa upp 60 procent av aktierna (Intervju 3A:1, 2015). 

Företag 3B1 är ett företag verksamt inom sociala medier som vid förvärvet hade en 

anställd och i dagsläget har tio anställda (Intervju 3A:1, 2015). Förvärvet av företag 

3B2 genomfördes hösten 2013 och var ett uppköp där företag 3A köpte upp 92 

procent av företag 3B2:s aktier (Intervju 3A:1, 2015). Företag 3B2 hade 13 anställda 

vid förvärvet och har i dagsläget 16 anställda (Intervju 3A:1, 2015; Intervju 3B2:1, 

2015). Innan förvärvet var det flera företag som var intresserade av att köpa upp 

företag 3B2 vilket medförde att företag 3A fick göra en relativt aggressiv förhandling 

för att kunna genomföra förvärvet (Intervju 3A:1, 2015). 

 

Efter förvärven har företag 3B1 och 3B2 fortsatt arbeta som enskilda företag med sina 

ursprungliga företagsnamn, chefer samt anställda (Intervju 3A:1, 2015). Istället för att 

efter förvärvet slås samman utgör företagen en koncern med företag 3A som 

moderbolag och företag 3B1 och 3B2 som dotterbolag, vilket medför att företag 3A, 
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3B1 samt 3B2 tar del av varandras kompetens och därmed breddar sitt utbud (Intervju 

3A:1, 2015). Genom att verka som en koncern kan bolagen utvecklas på egen hand, 

styra sin egen försäljning och samtidigt dra nytta av ägargruppen (Intervju 3A:1, 

2015). Koncernbildningen har lett till att företag 3B1 har gått från en omsättning på 

600 000 kronor till närmare 10 miljoner kronor (Intervju 3A:1, 2015). Trots att 

företagen arbetar som enskilda företag finns en pågående plan att gemensamt 

marknadsföra koncernen och därmed de tillhörande bolagen (Intervju 3A:1, 2015).  

4.3.2.1. Syfte 

Syftet med förvärven var att företag 3A ville vidga sin kompetens genom att köpa in 

affärsområden där företaget inte varit verksamt tidigare och därigenom kunna erbjuda 

sina kunder flera tjänster och på så sätt kunna ta fler marknadsandelar (Intervju 3A:1, 

2015). 

4.3.2.2. Nätverk 

I och med förvärven har koncernens nätverk förändrats då företag 3A, 3B1 samt 3B2 

nu kan ta del av varandras respektive kundbas och på så vis uppstår en korsförsäljning 

samt att bolagen kan anta större ordrar (Intervju 3A:1, 2015; Intervju 3A:2, 2015). I 

och med förvärven har också stora delar av leveranserna gått från externa 

beställningar till interna, då företagen utnyttjar varandras produktion mellan bolagen 

(Intervju 3A:2, 2015). Dock finns ytterligare leverantörer vilka var gemensamma för 

företagen innan förvärvet (Intervju 3A:2, 2015). Då företagen genom koncernen utgör 

en större kund ger det möjlighet till skalfördelar i form av större ordrar med 

mängdrabatt (Intervju 3A:1, 2015). Förvärven har även lett till att företagen erhållit 

ökade resurser i form av teknik, material och kunskap genom att dra nytta av varandra 

(Intervju 3A:1, 2015). Då bolagen fortfarande drivs enskilt skapas en konkurrens 

mellan företagen, något som upplevs positivt på företag 3A då försäljningen hos de 

enskilda bolagen kan öka (Intervju 3A:2, 2015). Då varje bolag tagit med sig i snitt 30 

till 40 kunder har nätverket blivit större i och med förvärvet (Intervju 3A:1, 2015). 

 

Innan förvärvet hade företag 3A och 3B1 ett samarbete i form av ett partneravtal, 

vilket mynnade ut i en starkare relation och kom att leda till en förhandling rörande 

uppköp (Intervju 3A:1, 2015). Däremot fanns det ingen relation mellan företag 3A 

och 3B2 innan förvärvet mer än att de hade kontor i närliggande hus och därmed var 

väl medvetna om varandras existens (Intervju 3A:1, 2015; Intervju 3B2:1, 2015). 



 30 

Innan förvärvet hade företag 3B2 finansiella svårigheter, vilket var en anledning att 

företaget var intresserade av att sälja (Intervju 3B2:1, 2015). 

4.4. Förvärv 4 – Smide & gjuteri 

4.4.1. Bakgrund 

Företag 4A är ett svenskt företag verksamma inom gjuteri, med cirka 260 anställda 

som ingår i en europeisk koncern på totalt 4 400 anställda (Intervju 4A:1, 2015). År 

2011 hade koncernen en total omsättning på 576 miljoner euro (Företag 4A:s 

webbsida, 2015). 

4.4.2. Förvärv 

I februari år 2012 förvärvade företag 4A företag 4B (Intervju 4A:1, 2015). Innan 

förvärvet befann sig företag 4B i en instabil ekonomisk situation och stod inför valet 

att sälja eller att gå i konkurs (Intervju 4A:1, 2015). Företag 4B hade en potentiell 

köpare där förhandlingar pågått en tid innan företag 4A fick reda på detta genom 

ryktesvägar (Intervju 4A:1, 2015). Dock var den tidigare potentiella köparen ett 

mindre företag som inte hade samma ekonomiska förutsättningar som företag 4A 

(Intervju 4A:1, 2015). Efter ett halvårs förhandlingar var förvärvet ett faktum och 

företag 4A köpte upp samtliga aktier från företag 4B (Intervju 4A:1, 2015). Innan 

företag 4A förvärvade företag 4B bestod företag 4A av två fabriker lokaliserade 

relativt nära varandra geografiskt (Intervju 4A:1, 2015). I och med förvärvet lades den 

ena fabriken ned, då det förvärvade företagets fabrik var bättre lämpad för ändamålet 

(Intervju 4A:1, 2015).  

4.4.2.1. Syfte 

Bakom förvärv 4 fanns två huvudsakliga syften. Det första var att företag 4A ville ta 

över en kundrelation som företag 4B sedan tidigare (Intervju 4A:1, 2015). Det andra 

syftet var att företag 4A ville undvika att få in en möjlig stor konkurrent på 

marknaden, vilket kunde blivit fallet om förvärvet genomförts av ett annat bolag 

(Intervju 4A:1, 2015). Idag är företag 4A ensamma i Norden om sin produktion, då all 

annan konkurrens är lokaliserad söder om Östersjön (Intervju 4A:1, 2015). Ytterligare 

ett syfte med förvärvet var att företag 4A ville komma åt den kompetens som fanns på 

företag 4B, samt deras tekniskt väl fungerande och underhållna maskinpark (Intervju 

4A:1, 2015). Efter förvärvet anser företag 4A att samtliga syften uppfyllts samt att 

förvärvet lett till en ökad omsättning (Intervju 4A:2, 2015). 
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4.4.2.2. Nätverk 

På grund av att företag 4B befann sig i en kritisk ekonomisk situation innan förvärvet 

hade relationerna till dess kunder och leverantör drabbats negativt, bland annat på 

grund av minskat antal ordrar och obetalda skulder (Intervju 4A:1, 2015). Vid 

förvärvet var företag 4A medvetna om den instabila situationen och för att försöka 

bibehålla de relationer företag 4B hade valde därför företag 4A att meddela dessa 

aktörer om förvärvet redan innan det var officiellt (Intervju 4A:1, 2015). Aktörerna 

meddelades att ett förvärv var nära och att den ekonomiska instabiliteten hos företag 

4B förhoppningsvis snart skulle vända (Intervju 4A:1, 2015). 

 

Innan förvärvet var företag 4A och 4B konkurrenter och hade inte några utbyten 

gällande utvecklingsprojekt, däremot hade de många liknande kunder och 

leverantörer då de verkade inom samma bransch (Intervju 4A:1, 2015). Dock har det 

tillkommit både kunder och leverantörer i och med förvärvet, varav en ny kund var 

den kund företag 4A ville komma åt i och med förvärvet (Intervju 4A:1, 2015). 

Dessutom växte företag 4A mycket hos en kund som företaget hade redan innan 

förvärvet (Intervju 4A:1, 2015). Att företag 4A växte hos denna kund berodde på att 

företaget efter förvärvet hade två stora fabriker och därmed en större kapacitet 

(Intervju 4A:1, 2015; Intervju 4A:2, 2015). Idag har företag 4A ungefär 60 kunder, 

där fyra kunder står för mellan 60 och 70 procent av omsättningen (Intervju 4A:1, 

2015). Ur sleverans- och kvalitetsperspektiv hade företag 4B en pålitlig leverantör 

med ett gott renommé, vilket företag 4A hade i beaktning i samband förvärvet 

(Intervju 4A:2, 2015). 
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5. Analys 
Nedan följer en analys där studiens analysmodell samt Håkansson & Snehotas (1995) 

teorier kring de tre lager som utgör en relation mellan två parter applicerats på 

insamlad empiri. Företagsförvärven analyseras separat i samma följdordning som 

ovanstående empiriavsnitt. 

5.1. Förvärv 1 – IT & Teknik 

Vid förvärv 1 var syftet att företag 1A ville få tillgång samt full kontroll över 

teknologin hos företag 1B. Målsättningen med förvärvet var inte att komma åt kunder 

och leverantörer hos företag 1B, då företaget hade ett betydligt mindre nätverk med 

en väsentligt lägre försäljningsvolym. En följd av förvärvet är att företag 1A inte 

längre utvecklar de produkter som kunderna till företag 1B köpte innan förvärvet. 

Relationen till den leverantör som tidigare försåg företag 1A med teknologin kom att 

försämras i och med förvärvet, då leverantören kände sig ersatt och mindre 

betydelsefull i nätverket. Dock upplever inte företag 1A den försämrade relationen 

som anmärkningsvärt negativ, då de genom sitt förvärv av företag 1B har fått tillgång 

till den teknologi samarbetet med den tidigare leverantören innefattade. Trots den 

försämrade relationen har företag 1A och den tidigare leverantören fortfarande ett 

samarbete i form av att de ser till att deras produkter är kompatibla ihop. 

 

Enligt Håkansson & Snehota (1995) kan relationer ha olika lager mellan aktörerna: 

aktivitetslänkar, resursbindningar samt aktörsband. Aktivitetslänkar som kan ha 

påverkats i och med förvärv 1 är relationerna till det förvärvade företagets 

leverantörer. Detta då företag 1A samt 1B efter förvärvet till viss del kunnat 

koordinera sina inköp, till skillnad från tidigare då de haft separata leverantörer. 

Relationen mellan företag 1B och dess tidigare leverantörer har försvagats då både det 

förvärvande och förvärvade företaget efter förvärvet gör sina inköp via företag 1A:s 

leverantörer. Som tidigare nämnt valde företag 1A att bryta leverantörsrelationen till 

den leverantör som tidigare försåg företaget med teknologin som erhölls genom 

förvärvet, vilket kan anses ha försvagat aktivitetslänken mellan företagen. Trots detta 

kvarstår visst samarbete i form av aktivitetslänkar då företagen i dagsläget ser till att 

deras produkter är kompatibla ihop.  
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Att relationen mellan företag 1A och dess tidigare leverantör förändrades medförde 

även att resursbindningar dem emellan upphört. Genom att företag 1A kom åt 

teknologin hos företag 1B stärktes resursbindningarna mellan dem, vilket kan ha varit 

en orsak till att resursbindningarna mellan företag 1A och den tidigare leverantören 

försvagades. Att stärkta resursbindningar kan medföra begränsade möjligheter att 

skapa resursbindningar i andra relationer är något som Håkansson & Snehota (1995) 

påvisat. 

 

Då syftet var att komma åt teknologin hos företag 1B blev en följd av förvärvet att 

företag 1A inte valde att satsa på de kunder som företag 1B tidigare haft och på grund 

av detta valde flertalet kunder att bryta sina relationer med företag 1B. Att kunderna 

valde att bryta relationerna till företag 1B kan ses som att aktörsband som existerade 

mellan företag 1B och dess kunder innan förvärvet upphörde. Aktörsbanden mellan 

företag 1A och deras kunder har inte påverkats nämnvärt då syftet med förvärvet inte 

var att förändra nätverket.  

 

I studiens analysmodell beskrivs fyra utfall av kund- respektive leverantörsreaktioner 

vid ett förvärv: icke-förändrade relationer, förändrade relationer, upplösning av 

relationer samt etablering av nya relationer. De kundrelationer som kapats från 

företag 1B efter förvärvet motsvarar det tredje utfallet: upplösning av relationer, 

vilket illustreras i figur 4. 

 
Figur 4. Upplösta kundrelationer mellan företag 1B och dess tidigare kunder  

efter förvärv 1. 
 
Figur 4b) illustrerar relationerna mellan det förvärvade företaget och dess kunder 

innan förvärvet och i figur 4h) illustreras de upplösta relationerna efter förvärvet.  

 

Enligt de olika kund- respektive leverantörsreaktionerna framtagna i studiens 

analysmodell kan förändring av relationen mellan företag 1A och den tidigare 
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leverantören appliceras till det andra utfallet: förändrade relationer. Denna 

nätverksförändring illustreras i figur 5. 

 

Figur 5. Förändrad relation mellan företag 1A och dess tidigare leverantör 
efter förvärv 1. 

 

Figur 5a) visar den relation företag 1A hade till dess tidigare leverantör innan 

förvärvet. Efter förvärvet förändrades relationen, vilket illustreras genom den 

prickade linjen i figur 5e). 

 

Ur given information om förvärv 1 kan det utläsas att i princip samtliga 

nätverksförändringar motsvarar försvagade eller eliminerade relationer. För företag 

1A har detta utfall inte en negativ påverkan på företaget, vilket troligen är en följd av 

att syftet med förvärvet var att komma åt tekniken hos företag 1B och inte 

marknadspositionen. Företag 1A har därmed trots försvagade relationer till ett flertal 

aktörer uppnått syftet med förvärvet. Genom att företag 1A tagit full kontroll över den 

teknik som förvärvet innefattar kan företag 1A efter förvärvet ses som en mer 

oberoende aktör i nätverket. Ur analysen kan det utläsas att företag 1B har haft större 

nätverksförändringar än företag 1A i och med förvärvet. Företag 1B har förlorat flera 

av sina tidigare kundrelationer på grund av att fler kunder valt att lämna då de känt sig 

nedprioriterade efter förvärvet. 

5.2. Förvärv 2 – Järnvägsinfrastruktur 

Syftet med förvärv 2 var att företag 2A ville uppnå synergieffekter samt öka sina 

marknadsandelar. Då företag 2A och 2B hade en stor gemensam kund samt leverantör 

innan förvärvet hade företag 2A inte som mål att etablera några nya kund- respektive 

leverantörsrelationer genom förvärvet. Dock ville företag 2A ta över samtliga projekt 

hos de gemensamma aktörerna för att på så sätt öka sina marknadsandelar. Företag 

2A såg även att det fanns stor potential för framtida underhållsprojekt då många 

anläggningar var i renoveringsbehov. Då företag 2B var en större aktör gällande 
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underhållsprojekt fanns möjligheter att genom förvärvet få ansvar för de framtida 

underhållsprojekt som dessa renoveringsbehov skulle komma att medföra.  

 

Aktivitetslänkarna hos företag 2A och 2B har utökats efter förvärvet, då företagen nu 

arbetar som en enhet och på så sätt fått tillgång till ett större nätverk med fler projekt 

vilket har ökat aktiviteten hos företag 2A. Innan förvärvet hade företag 2A och 2B till 

stor del samma leverantör och därmed har aktiviteter i form av exempelvis inköp inte 

förändrats nämnvärt. De projekt från företag 2B som förvärvet medfört är till stor del 

beställda av samma kunder som hos företag 2A och på grund av detta har inte några 

nya relationer etablerats inom nätverket i samband med förvärvet.  

 

I och med förvärvet har fler projekt upprättats vilket har gett företag 2A större bredd 

kunskaps- och produktionsmässigt. Detta kan ha medfört att de redan existerande 

resursbindningarna mellan företaget och dess kunder respektive leverantörer har 

stärkts samt utvidgats. Innan förvärvet hade företagen liknande teknik, material och 

kunskap, vilket kan ha underlättat förstärkningen samt utvidgningen av 

resursbindningarna. 

 

Företag 2A och 2B hade innan förvärvet en gemensam kund samt leverantör som 

utgjorde majoriteten av kund- respektive leverantörsbasen. På grund av detta har inga 

nya aktörsband skapats i samband med förvärvet. Dock kan en effekt ha varit att de 

aktörsband som företag 2A hade sedan tidigare stärkts, då de efter förvärvet innehar 

fler marknadsandelar och på så sätt blir en större aktör i nätverket. Detta skulle i 

många fall kunna leda till fördelar i form av exempelvis mängdrabatt hos leverantörer, 

vilket dock inte är utfallet av detta förvärv då den största leverantören är ett statligt 

organ och därmed inte ger exempelvis mängdrabatt till större aktörer.  

 

Företag 2A har genom förvärv 2 inte fått några nya kunder och leverantörer då företag 

2B i princip hade samma kund- och leverantörsbas som företag 2A innan förvärvet. 

Dock erhöll företag 2A genom förvärvet fler marknadsandelar och blev på så sätt en 

starkare aktör i nätverket vilket gör det möjligt att anta att företag 2A stärkt sina 

relationer till kunder och leverantörer. Detta leder till analysmodellens andra utfall; 

förändrade relationer, vilket illustreras i figur 6. 
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Figur 6. Förändrade kund- och leverantörsrelationer efter förvärv 2. 

 

Ur figur 6c) och 6g) kan det utläsas att både företag 2A och företag 2B behållit sina 

tidigare relationer. Dock har relationerna efter förvärvet förändrats, vilket illustreras 

med hjälp av de prickade linjerna i figur 6g). 

 

Syftet med förvärv 2 var att företag 2A ville uppnå synergieffekter samt öka sina 

marknadsandelar. Detta gjordes genom att förvärva företag 2B som ansågs inneha 

marknadsandelar som kompletterade företag 2A väl. För att överta projekt hos företag 

2B var det viktigt för företag 2A att bibehålla relationerna till tidigare aktörer hos 

företag 2B. Ur ovanstående analys går det att utläsa att de existerande relationerna 

utvidgats samt förstärkts genom förvärvet vilket ökar sannolikheten att syftet med 

förvärvet uppnåtts. 
 

Då företag 2A och 2B hade en gemensam stor kund samt leverantör innan förvärvet, 

kan det utläsas att nätverksförändringarna i och med förvärv 2 är begränsade. Företag 

2A har genom förvärvet erhållit fler marknadsandelar och på så sätt stärkt sin position 

i nätverket. Dock har detta inte medfört nämnvärda fördelar för företag 2A då de 

största aktörerna i nätverket är statliga organ som inte kan erbjuda fördelar baserat på 

aktörernas storlek i nätverket.  

5.3. Förvärv 3 – Digitala medier 

Syftet med förvärv 3 var att företag 3A ville vidga sin kompetens och sitt utbud 

genom att köpa in affärsområden företaget inte varit verksamma inom sedan tidigare. 

Genom förvärvet hoppades företag 3A kunna öka sina marknadsandelar genom att 

erbjuda fler tjänster till sina kunder. En följd av förvärvet är att både kund- och 

leverantörsrelationerna har ökat och blivit starkare, då företagen kan dra nytta av 

varandras nätverk genom korsförsäljning. 
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I samband med förvärv 3, där bolagen drivs separat även efter förvärvet, har samtliga 

tre lager rörande relationer stärkts. Aktivitetslänkarna har stärkts mot samtliga bolags 

kunder och leverantörer genom att bolagen kan dra nytta av varandras kontakter och 

på så sätt även kombinera olika aktiviteter. Detta trots att företagen verkar inom olika 

branscher. Företagen marknadsför sig som en gemensam koncern och marknadsför på 

så sätt alla tre bolag samtidigt. Detta kan ses som en kommersiell aktivitetslänk som 

uppstått i och med förvärvet. Som Håkansson & Snehota (1995) nämner kan bildade 

aktivitetslänkar skapa förutsättningar för nya relationer. Den gemensamma 

marknadsföringen kan ses som en sådan förutsättning.  

 

Vidare har resursbindningarna utökats då företag 3A, 3B1 samt 3B2 totalt sett vidgat 

sin kompetens i form av teknik, kunskap och material. Detta medför att företagen kan 

erbjuda sina kunder fler tjänster samt sina leverantörer större efterfrågan. Som 

Håkansson & Snehota (1995) nämner behöver det inte nödvändigtvis innebära att 

endast ena parten drar fördel av en resursbindning. Detta fall kan tolkas som att både 

företagen samt deras kunder och leverantörer drar fördel av resursbindningarna. 

Företagen drar fördel genom att de utgör en större aktör i nätverket och på så sätt får 

en större konkurrenskraft hos kunden och leverantören. Kunder och leverantörer drar 

fördel då de blir erbjudna större utbud samt efterfrågan.  

 

Slutligen kan det ses som att de redan existerande aktörsbanden stärkts samt att nya 

aktörsband etablerats. De tidigare aktörsbanden har stärkts då företag 3A, 3B1 samt 

3B2 fått en starkare marknadsposition genom att bredda sin kunskap och sitt utbud, 

vilket kan skapa starkare relationer till kunder och leverantörer. Efter förvärvet har 

korsförsäljning uppstått och som följd av detta har respektive företag etablerat 

aktörsband till de andra företagens kunder och leverantörer. Då företagen i dagsläget 

arbetar på en gemensam marknadsföringsplan kan en framtida följd bli att ytterligare 

aktörsband etableras genom att företagen blir starkare aktörer.  

 

Att kundrelationerna blivit fler kan i analysmodellen kopplas till etablering av nya 

relationer. Dessa nya relationer illustreras i figur 7 och 8. 
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Figur 7. Etablerade relationer mellan företag 3B1 respektive 3B2 och dess 

kunder efter förvärv 3. 
 

I figur 7a) går det att utläsa att företag 3A hade relationer till kunder innan förvärvet. I 

figur 7g) illustrerar den heldragna linjen att dessa relationer är oförändrade efter 

förvärvet och den streckade linjen att företag 3B1 och 3B2 skapat nya relationer till 

samma kunder. 

 
Figur 8. Etablerade relationer mellan företag 3A och dess kunder efter 

förvärv 3. 
 

Liknande figur 7 kan i figur 8b) utläsas att företag 3B1 och 3B2 innan förvärvet hade 

relationer till kunder. I figur 8g) illustrerar den heldragna linjen att dessa relationer är 

oförändrade efter förvärvet och den streckade linjen att företag 3A etablerat nya 

relationer till samma kunder. 

 

Vidare illustreras i figur 9 hur relationerna till företagens gemensamma leverantörer 

har förändrats i och med förvärvet. Detta motsvarar förändrade relationer i studiens 

analysmodell. 
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Figur 9. Förändrade relationer mellan företag 3A, 3B1 respektive 3B2 och dess 

leverantörer efter förvärv 3. 
 

Ur figur 9c) kan det utläsas att både företag 3A, 3B1 respektive 3B2 hade 

gemensamma kunder och leverantörer innan förvärvet. I och med förvärvet utgör 

företag 3A, 3B1 samt 3B2 tillsammans en större kund vilket kan ses som att 

relationen till företagens leverantörer stärkts. Detta illustreras genom de prickade 

linjerna i figur 9g). 

 

Syftet med förvärv 3 var, som tidigare nämnt, att vidga kompetensen och bredda 

erbjudandet genom att köpa in affärsområden företag 3A inte var verksamma inom 

sedan tidigare. Ur given information går det att utläsa att företag 3A, 3B och 3C efter 

förvärvet stärkt, utvidgat samt etablerat nya relationer genom att uppnå 

korsförsäljning inom koncernen. Då företag 3A ville erbjuda sina kunder fler tjänster 

kan korsförsäljning ses som att syftet uppnåtts. Företagen arbetar efter förvärvet 

fortfarande som enskilda bolag men utgör tillsammans en koncern. 

5.4. Förvärv 4 – Smide & gjuteri 

Förvärv 4 genomfördes med två huvudsakliga syften. Det första syftet var att företag 

4A ville ta över en kundrelation som företag 4B hade och det andra syftet var att 

företag 4A ville undvika risken att en konkurrent tog sig in på marknaden genom att 

förvärva företag 4B. Som en konsekvens av förvärvet lyckades företag 4A etablera en 

relation till den kund som företag 4B hade sedan tidigare samt undvek en eventuell 

konkurrent på marknaden.  

 

Genom förvärvet har företag 4A:s aktivitetslänkar stärkts och utvidgats då företaget 

skapat relationer med nya aktörer samt ökat sina marknadsandelar. Detta kan ses som 

att företag 4A efter förvärvet verkar i ett större nätverk med möjlighet till större 
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kapacitet och ordrar. Därmed har fler och större kundbeställningar uppkommit, vilket 

kan tolkas som stärkta och utvidgade aktivitetslänkar. Genom koordinerade inköp blir 

företag 4A en större och därmed mer eftertraktad aktör på marknaden och som följd 

av detta får företag 4A en starkare position i nätverket.  

 

Då företag 4A och 4B verkade inom samma bransch innan förvärvet har företag 4A 

inte utvecklat sin produktionsteknik i samband med förvärvet. Däremot har företag 

4A genom förvärvet vidgat sin kompetens och kunskap genom att kombinera dessa 

mellan företag 4A och 4B. Den breddade kompetensen som företag 4A tillgått efter 

förvärvet medför att resursbindningarna till andra aktörer har stärkts. 

 

Innan förvärvet hade företag 4A och 4B ett flertal gemensamma kunder och 

leverantörer, där relationerna mellan aktörerna bestått även efter förvärvet. Då företag 

4A genom förvärvet breddat sin kunskap och sin teknik, i form av en mer modern 

maskinpark, är en trolig följd av detta att aktörsbanden stärkts genom att företag 4A 

blivit en starkare och mer eftertraktad aktör i nätverket. Företag 4A har även etablerat 

ett nytt aktörsband till den tidigare kunden hos företag 4B som företag 4A genom 

förvärvet ville etablera en relation till.  

 

Etableringen av den nya kundrelationen motsvarar kundreaktionen etablering av nya 

relationer. I figur 10 har denna nätverksförändring illustrerats med hjälp av studiens 

analysmodell.  

 
Figur 10. Ny kundrelation till företag 4A efter förvärv 4. 

 

Figur 10b) visar att företag 4B hade en relation till kunden innan förvärvet, vilket 

företag 4A inte hade. Figur 10g) illustrerar hur företag 4A etablerat en ny relation till 

denna kund efter förvärvet, vilket illustreras med den streckade linjen. 
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Vidare illustreras i figur 11 hur relationerna till företagens gemensamma kunder och 

leverantörer har förändrats i och med förvärvet. I studiens analysmodell motsvarar 

dessa kund- och leverantörsreaktioner förändrade relationer. 

 
Figur 11. Förändrade relationer till kunder och leverantörer efter förvärv 4. 

 
Ur figur 11c) kan utläsas att både företag 4A och 4B hade gemensamma kunder och 

leverantörer innan förvärvet. I och med förvärvet stärktes dessa relationer, vilket kan 

utläsas från de prickade linjerna i figur 11g). 

 

Syftet med förvärv 4 var dels att företag 4A ville etablera en ny relation till en kund 

som företag 4B hade innan förvärvet samt undvika att en eventuell konkurrent skulle 

få möjlighet att ta sig in på marknaden genom att förvärva företag 4B. Då etablering 

av en ny kundrelation var ett primärt syfte med förvärvet är eventuella 

nätverksförändringar en indikation på huruvida syftet uppnåtts eller inte. Ur 

ovanstående analys kan det utläsas att relationerna stärkts och utvidgats samt att nya 

relationer etablerats, vilket tyder på att syftet med förvärvet har uppnåtts.  

5.5. Sammanfattning av analys 
Baserat på ovanstående analys av samtliga förvärv har en sammanställning skapats, se 

tabell 4. Ur denna tabell kan syftena med samtliga förvärv utläsas. Syftet med förvärv 

1 var att få tillgång samt full kontroll över teknologin hos företag 1B. Förvärv 2, 3 

och 4 hade syften som på olika sätt innefattade nätverken. Detta återspeglas i de tre 

olika lagren i en relation, där förvärv 2, 3 och 4 medförde stärkta och/eller utvidgade 

aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsband. Förvärv 1 medförde försvagade, 

upplösta samt oförändrade lager. Genom applicering av studiens analysmodell erhölls 

resultatet att samtliga relationer förändrats, vilka illustreras i figur 4 till 11. 
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Tabell 4. Sammanfattning av analys. 
 
 

Förvärv 1 Förvärv 2 Förvärv 3 Förvärv 4 

Syfte med förvärv 
(förvärvande 
företag) 

Få tillgång samt 
full kontroll över 
teknologin hos 
företag 1B.  

Uppnå 
synergieffekter 
samt öka 
marknadsandelarna.  

Utöka 
kompetensen 
och erbjuda 
fler tjänster. 

Komma åt en 
kund hos 
företag 4B, 
undvika att 
släppa in en 
konkurrent på 
marknaden 
samt komma åt 
kompetensen 
hos företag 4B.  

Aktivitetslänkar Försvagats. Utvidgats. Stärkts. Stärkts samt 
utvidgats. 

Resursbindningar Upphört. Stärkts samt 
utvidgats. 
 

Utvidgats. Stärkts. 

Aktörsband Oförändrade samt 
upphörda.  

Stärkts. Stärkts samt 
utvidgats. 

Stärkts. 

Analysmodell  Upplösning av 
relationer samt 
förändrade 
relationer. 
 
3b) → 3h) 
3a) → 3e) 

Förändrade 
relationer. 
 
3c) → 3g) 

Etablering av 
nya 
relationer 
samt 
förändrade 
relationer. 
 
3a) → 3g) 
3b) → 3g) 
3c) → 3g)  

Etablering av 
nya 
kundrelationer 
samt 
förändrade 
relationer. 
 
3b) → 3g) 
3c) → 3g) 
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6. Slutsats 
Företagsförvärv har blivit en allt mer vanlig metod för företag att växa och hålla sig 

konkurrenskraftiga på marknaden. Vanligtvis leder företagsförvärv till snabbare 

företagstillväxt, då företag genom förvärven får tillgång till nya kunskaper, marknader 

respektive tekniker. De förvärvande företagen presenterade i denna studie hade 

varierande syften med förvärven, vilka inkluderade en målsättning att i och med 

förvärvet tillgå nya kunskaper, marknader respektive tekniker. Då tidigare studier 

mestadels fokuserat på de direkt involverade parterna i ett nätverk, är syftet med 

denna studie att undersöka hur förvärvande och förvärvade företags relationer till 

kunder och leverantörer påverkas av ett företagsförvärv samt hur syftet med förvärvet 

kan ha påverkat dessa nätverksförändringar.  

 

Värt att poängtera är att eventuella nätverksförändringar inte är en direkt indikation på 

om ett förvärv är lyckat eller misslyckat. Ur ovanstående analys kan utläsas att 

förvärvande och förvärvade företagens nätverk med stor sannolikhet påverkas om 

nätverket är en del av syftet med förvärvet. Förvärv 1 utgör, till skillnad från förvärv 

2, 3 och 4, ett exempel då syftet med förvärvet uppnåtts trots att företagens nätverk 

försvagats eller upphört i och med förvärvet. 

 

Ur studiens analys kan det utläsas att i tre av förvärven, förvärv 2, 3 och 4, påverkades 

de tre lagren aktivitetslänkar, resursbindningar samt aktörsband presenterade av 

Håkansson & Snehota (1995) genom att stärkas respektive utvidgas. I samtliga av 

dessa förvärv utgjorde nätverksförändringar en betydande del för att uppfylla syftet, 

då de förvärvande företagen i förvärv 2, 3 och 4 ville komma åt de marknadsandelar 

respektive den kunskap som ingick i aktörernas nätverk. I förvärv 1 går det att utläsa 

att inga av de tre lagren har stärkts eller utvidgats, utan endast försvagats, upphört 

eller förblivit oförändrade. I syftet med förvärv 1 utgjorde det förvärvande och 

förvärvade företagens nätverk inte en betydande roll då syftet var att få tillgång samt 

full kontroll över teknologin hos det förvärvade företaget. Ett resultat som går att 

utläsa baserat på ovanstående observationer är att syftet med förvärvet har en 

påverkan på eventuella nätverksförändringar.  

 



 44 

Sammanfattningsvis går det genom applicering av studiens analysmodell att visa att 

nätverksförändringar skett i samband med samtliga förvärv. Förvärv 1 har medfört 

förändrade samt upplösta relationer och i förvärv 2 förändrade relationer. I och med 

förvärv 3 har nya relationer etablerats och slutligen har förvärv 4 medfört etablering 

av nya kundrelationer samt förändrade relationer. Att nätverksförändringar skett i 

samtliga fall visar på att det vid företagsförvärv är viktigt att ta nätverket i beaktning 

för att uppskatta framtida effekter av förvärvet. Detta resultat stödjer de teorier 

presenterade av Salmi et al. (2001) som belyser att det inte enbart är de direkt 

involverade parterna som påverkas vid ett företagsförvärv, utan även deras respektive 

nätverk. 
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7. Vidare forskning 
Denna studie fokuserar på hur relationerna mellan företagen involverade i fyra 

förvärv och dess kunder samt leverantörer påverkas vid ett företagsförvärv. Dock 

finns ytterligare aspekter som kan studeras och därigenom bidra till kunskap inom 

området, varav några presenteras nedan.  

 

Denna uppsats studerar endast nätverksförändringar mellan det förvärvande 

respektive förvärvade företaget och dess kunder respektive leverantörer. Detta innebär 

att relationen mellan det förvärvande och det förvärvade företaget är en aspekt som 

skulle vara intressant att studera i framtiden. För att på så sätt undersöka hur denna 

relation förändras i och med förvärvet. En annan aspekt som kan vara intressant för 

vidare forskning är nätverksförändringar i ytterligare led, så som kunders kunder och 

leverantörers leverantörer. Ett företagsnätverk är komplext och utgörs inte enbart av 

kunder och leverantörer. Därmed kan framtida studier även innefatta observationer av 

förändrade relationer till exempelvis konkurrenter.  

 

Då denna studie inte har studerat huruvida eventuella kulturella och internationella 

skillnader mellan företagen kan påverka nätverksförändringar vid företagsförvärv, är 

detta ytterligare en aspekt som kan studeras i vidare forskning.  

 

Analysmodellen i denna studie har baserats på två teorier framtagna av Öberg (2008), 

vilka utvecklats för att kunna appliceras på både leverantörer och kunder. Då dessa 

teorier tidigare endast applicerats på kunder skulle vidare forskning kunna studera och 

testa den utvidgade modellen, för att på så sätt undersöka analysmodellens 

trovärdighet.  
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Appendix 1 – Pilotintervju 1 
 

1. Vad hade ni för syfte med uppköpet? 

2. Hur såg nätverksstrukturen ut innan förvärvet? 

3. Hur har företaget påverkats efter förvärvet (med fokus kunder och 

leverantörer)? Har de “plockats med”? 

4. Har ni några nya aktörer som tillkommit?  

5. Har ni några andra samarbetspartners som kan ha påverkats av uppköpet? 

6. Hur gick integrationen kring förvärvet till? Fungerade det bra? 

7. Hur planerade ni inför förvärvet? 
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Appendix 2 – Pilotintervju 2 
 

1. Vad jobbar du med? Beskriv kortfattat dina arbetsområden 

2. Vilket företag är det ni förvärvat/ har förvärvats av? 

3. Hur såg förvärvet ut? (Sammanslagning/Uppköp/Något annat) 

4. När skedde det? 

5. Varför genomfördes detta förvärv? Syfte? 

6. Vad förväntades av förvärvet? 

7. Hur planerades detta förvärv? 

8. Under hur lång tid pågick övergångsfasen? 

9. Hur var relationen mellan det förvärvande och förvärvade företaget innan 

förvärvet? 

10. Fanns det några klara skillnader mellan företagen organisationsmässigt 

(system, kunder, struktur)? 

11. Hur reagerade olika aktörer på förvärvet (kunder, leverantörer)?  

12. Hur informerades kunder och leverantörer om detta förvärv? 

13. Har kund/leverantörsnätverket förändrats i och med förvärvet? 

14. Skulle du säga att det var ett lyckat förvärv? 

15. Vad ser du för för- och nackdelar med förvärvet? 

16. Något utöver kunder och leverantörer som påverkats? 
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Appendix 3 – Intervju 1 
Vi kommer i denna intervju att ställa mer anmäla frågor kring ert förvärv, för att i 

nästa intervju mer rikta in oss mot ert nätverk mot kunder och leverantörer och hur 

dessa relationer påverkats av ert förvärv. 

 

1. Vad jobbar du med? Beskriv kortfattat dina arbetsområden 

2. Vilket företag är det ni har förvärvat/förvärvats av? 

3. Berätta lite om de två företagen. 

4. Hur såg/ser förvärvet ut? (Sammanslagning/Uppköp/Något annat) 

5. När skedde det? 

6. Varför genomförde ni detta förvärv? Syfte?  

7. Vad förväntade ni er av förvärvet? 

8. Hur var relationen mellan era två företag innan förvärvet? 

9. Fanns det några klara skillnader mellan företagen organisationsmässigt 

(system, kunder, struktur)? 

10. Hur reagerade olika aktörer på förvärvet (kunder, leverantörer)?  

11. Hur informerades kunder och leverantörer om detta förvärv? 

12. Har kund/leverantörsnätet förändrats i och med förvärvet? 

13. Skulle du säga att det var ett lyckat förvärv? 

14. Vad ser du för för- och nackdelar med förvärvet? 
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Appendix 4 – Intervju 2 
Vi kommer i denna intervju att gå in mer på hur er relation till era kunder och 

leverantörer har påverkats av förvärvet. 
 

1. Hur såg nätverket ut innan förvärvet, samt efter? 

2. Har det uppstått några förändringar i nätverket? Ex. någon kund-/ 

leverantörsrelation förändrats, lösts upp eller några nya kund-/ 

leverantörsrelationer etablerats? I så fall hur såg det ut innan och efter 

förvärvet?  

3. Har syftet med förvärvet blivit resultatet av förvärvet, eller har förvärvet fått 

några ytterligare effekter? 

4. Tog ni ert nätverk och det förvärvades nätverk i beaktning vid förvärvet?  

5. Hade ni reflekterat över om det förvärvade förtaget skulle passa bra in i ert 

nätverk? I så fall hur? 

6. Tog ni det förvärvade företagets "nätverksstatus" i beaktning vid förvärvet, 

t.ex. om deras relationer till kunder tidigare varit bra eller dåliga? 

7. Har ni på något sätt påverkats av det förvärvade företagets tidigare 

nätverk/nätverksstatus? 

8. Finns det någon aktör som påverkar ert nätverk som tillkommit i och med 

förvärvet? 

9. Finns det någon aktör som försvunnit i och med förvärvet? 

10. Var det någon aktör från ert nätverk som hade åsikter eller påverkade 

förvärvet på något sätt? 

 


