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Sammanfattning  
Bakgrund: Under stora delar av 1900‐talet har fusioner varit ett vanligt sätt för företag att växa. Under åren 
har det funnits olika orsaker till varför företag valt att fusionera. Det finns dock många undersökningar som 
visar på att fusioner  inte alltid varit så  lyckosamma som företagsledningarna och  intressenterna hoppats på. 
Varför fortsätter då företag att fusioneras? Genom fusioner vill företagen bli effektivare och mer lönsamma. De 
tror att  fusionen skall  leda  till positiva synergieffekter. Dessa effekter hoppas  företagen skall erhållas bland 
annat genom samordningsvinster och stordriftsfördelar. 

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att  jämföra olika företag branschvis för att se om lönsamheten påverkats 
beroende på med vilket sätt företaget vuxit. Dessutom vill vi se på några av de bakomliggande motiven som 
ligger till grund för fusioner i de valda företagen. 

 
Metod: Vi har valt att studera utvalda lönsamhetsmått hos fyra företag, två företag inom två olika branscher. 
Vi har studerat årsredovisningarna hos de utvalda företagen för att få fram siffror på lönsamhet. De resultat vi 
fått  fram  har  sedan  studerats  för  att  försöka  påvisa  om  ett  oorganiskt  växande  på  något  sätt  skulle  vara 
lönsammare  än  andra  tillväxtmetoder. Med  hjälp  av  teorier  om  fusioner  har  vi  sedan  analyserat  varför 
fusionen gått som den gått. 
 
Avgränsning: Vi har avgränsat oss till att studera årsredovisningarna för företagen som alla är noterade vid 
Stockholms fondbörs. Vid val av lönsamhetsmått har vi utgått från ett ägarperspektiv.  
 
Resultat: Resultatet visar på att det är svårt att finna några bevis för att oorganisk tillväxt är mer lönsam än 
organisk tillväxt. Många av de bakomliggande motiven för oorganisk tillväxt är samma inom olika branscher. 
Det har dock även  framkommit att det  finns skillnader  i  lönsamhet, beroende på  tillväxtform, mellan olika 
branscher. 
 
 
Nyckelord: fusioner, lönsamhet, nyckeltal, synergieffekter,  



  

 



 

  

Förord 
 
 
Under  arbetet  med  denna  uppsats  har  vi  fått  värdefull  hjälp  av  ett  antal 
personer som vi här vill tacka.  
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Hans Sjögren för kloka råd och tips 
under  arbetets  gång.  Ett  tack  vill  vi  även  rikta  till  alla  andra  personer  inom 
ekonomiska institutionen som varit oss behjälpliga. 
 
Vi vill också tacka våra nära och kära som har stått ut med och hjälpt oss under 
hela uppsatsprocessen.   
 
Slutligen hoppas vi att läsare kan finna uppsatsen intressant och att de, efter att 
ha läst uppsatsen, kan ta till sig ny kunskap inom det berörda området. 
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1 Inledning 

 

I  kapitel  1  kommer  det  ges  en  inblick  i  varför  vi  avser  att  studera  det  valda  ämnet. 

Därefter beskrivs syftet, de  frågor vi vill besvara samt definitioner av begrepp som är 

vikiga att klargöra för läsaren. Vidare följer en disposition av uppsatsen för att läsaren 

enkelt ska kunna följa med och lätt återfinna de delar som de anser är intressant.  

 

1.1 Bakgrund 

Fusioner  har  förekommit  nästan  lika  länge  som  det  funnits  företag.  Till  de 

tidigaste  fusionerna  i  svensk historia kan man  räkna  in de  små  lantbruk  som 

slog  sig  samman  för att bilda  större enheter.  Inom den  svenska  industrin har 

det  förekommit  fusioner  sedan  1800‐talet.  I början på  1800‐talet  fanns det  till 

exempel över 500 järnbruk. Dessa minskade sedan i antal med cirka 70 procent 

under  1870‐1880‐talen.  En  stor  del  av  denna  minskning  kan  förklaras  av 

samgående och  fusioner. Många av Sveriges största  företag har  tillkommit via 

fusioner. Vulcan Tändsticksfabrik AB bildades genom sammanslagning av sex 

tändstickstillverkare.  De  bytte  sedermera  namn  till  Svenska  Tändsticks  AB 

under ledning av Ivar Kreuger. (Rydén, 1971) 

 

Under hela 1900‐talet har fusionerna kommit och gått i vågor. Det brukar talas 

om  fem  stora  fusionsvågor.  Den  första  vågen  var  under  1900‐talets  första 

årtionde.  (Berggren,  2002) Nästa  våg  inträffade  redan  under  1920‐talet.  Den 

följdes  av  1960‐talsvågen  och  den  stora  1980‐talsvågen.  Fusionerna  som 

förekom under de senare vågorna hade som avsikt att skapa konglomerat1 för 

att på så sätt minska företagens risktagande. Fusionerna skedde genom att flera 

                                                 
1 Konglomerat innebär att det i ett och samma företag tillverkas många olika produkter inom 
många olika områden. 
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företag  inom  olika  branscher  slogs  samman.  Ett  exempel  är  Volvos 

investeringar  i  bland  annat  olja,  livsmedel  och  läkemedel. Den  femte  vågen 

inleddes på 1990‐talet och det har sedan dess varit vanligt förekommande med 

fusioner  ända  fram  till  idag.  Några  av  de  fusioner  som  genomförts  är 

Astra/Zeneca, Cloetta/Fazer och TeliaSonera. Detta är  fusioner mellan aktörer 

som redan innan var stora på sina respektive marknader. Fusionerna har varit 

horisontella  sammanslagningar.  En  fusion  mellan  två  företag  inom  samma 

bransch  sker  för  att  skapa  starkare  och  större  aktörer.  Fusionsvågorna  som 

förekommit beror  inte bara på  företagsekonomiska  faktorer utan även  sociala 

och  politiska  faktorer  har  spelat  en  stor  roll.  I  många  av  de  fusioner  som 

genomfördes under  slutet  av  1900‐talet hade  företagen  även  för  avsikt  att bli 

mer  internationella. Därav sammanslagningarna mellan  företag  i olika  länder, 

till  exempel  ABB  (Svenska  ASEA  och  Schweiziska  Brown  Boveri  Ltd)  och 

TietoEnator (Finska Tieto och en svensk Enator). (Berggren, 2002) 

  

1.2 Problemdiskussion 

Det finns olika sätt med vilka företag kan välja att uppnå storleksökning. Dels 

kan företagen växa genom så kallad organisk tillväxt och dels genom oorganisk 

tillväxt. Ett  företag växer organiskt genom att göra mindre  förvärv, så kallade 

absorptionsfusioner,  eller  genom  att  expandera  genom  att  utveckla  nya 

produkter eller  ta sig  in på nya marknader  (Se under 1.5 Definitioner  för mer 

ingående beskrivning). Fusioner mellan  företag  som  är  lika  stora där  ett nytt 

tredje bolag bildas är ett oorganiskt sätt för företagen att växa. Genom fusioner 

vill företagen bli effektivare och mer lönsamma. De tror att fusionen skall leda 

till positiva synergieffekter. Dessa effekter hoppas företagen ska erhållas bland 

annat  genom  samordningsvinster  och  stordriftsfördelar.  (Jungerhem,  1992) 
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Genom historien finns det dock ett antal exempel på fusioner som  inte  lett  till 

de synergieffekter som företagsledningarna hoppades på. (Berggren, 2002) Vad 

beror avsaknaden av dessa effekter på? Enligt Bengtsson (s. 2 1992) berodde de 

många misslyckade  fusionerna på ”dålig affärer, dåliga marknader och dåliga 

influenser”.    Bengtsson  (1992)  hävdar  också  att  företagsledningar  finner  det 

”roligare”  att  genomföra  en  fusion  än  att  leda  företaget.  De  misslyckade 

fusionerna avskräcker dock inte företagen från att fusioneras. Under de senaste 

20  åren  har  allt  fler  företag  valt  att  växa  genom  företagsfusioner.  Frågan 

uppstår då om det är mer lönsamt att växa oorganiskt än organiskt, enligt vår 

definition.   

 

Tidigare har det gjorts undersökningar om fusioner och effekterna av en fusion. 

Oss  veterligen  har  det  dock  aldrig  tidigare  gjorts  någon  undersökning  om 

huruvida företagens olika tillväxtsätt kan påverka lönsamheten eller om det är 

ovidkommande  för  lönsamheten  på  vilket  sätt  företaget  väljer  att  växa. 

Näringslivet prisar fusioner som tillväxtform som den (enda) rätta vägen att få 

större andelar på världsmarknaden och en ökad konkurrenskraft. Förespråkare 

anser att det finns samordningsfördelar för de företag som växer oorganiskt. I 

företagshistorien  finns  det  många  exempel  på  misslyckade  fusioner,  där 

planerade  fördelar  har  lett  till  nackdelar  på  grund  av  felaktiga  strategiska 

överväganden före fusionen och svårigheter som uppstått efter fusionen. Då det 

under  den  senaste  tjugoårsperioden  har  varit  vanligt  för  företagen  att  växa 

genom  fusioner  finns det  nu underlag  för  att  göra  en  teoretisk  och  empirisk 

analys av lönsamheten vid oorganisk tillväxt.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att  jämföra olika företag branschvis för att se om 

lönsamheten påverkats beroende på med vilket sätt företaget vuxit. 
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1.4 Frågor 

• Har företag som vuxit via fusioner högre lönsamhet än företag som vuxit 

organiskt?  

 

• Är det skillnader beroende på vilken bransch som företagen tillhör? 

 

1.5 Definitioner 

Vår  definition  av  lönsamhet  är  våra  tolkningar  av  företagens  nyckeltal  som 

hämtats  från  företagens årsredovisningar. De nyckeltal  som används kommer 

att  redovisas  i  metodkapitlet  under  rubriken  lönsamhet.  Med  organiskt 

växande företag avser vi företag som etablerar sig på nya marknader, både vad 

det  gäller  nya  geografiska  marknader  och  nya  produkter,  genom  att  själva 

öppna filialer eller köpa upp små  lokala företag som  integreras med den egna 

verksamheten. Ett oorganiskt  sätt att växa  enligt denna  studie är när  två  lika 

stora företag väljer att gå samman och på så sätt bilda ett nytt tredje bolag där 

företagen är likvärdiga ägare. Synergieffekt är den fördel som företagen uppnår 

när de  går  samman  i  en  fusion. En  synergieffekt  kan uppstå  bland  annat på 

inköpssidan,  genom  effektivare marknadsföring,  samt  genom  utnyttjande  av 

kompetensen inom de olika verksamhetsgrenarna. 

1.6 Avgränsningar 

Vi kommer att begränsa oss till att studera två företag som har valt att växa på 

olika  sätt  i  två  olika  branscher. De  branscher  vi  kommer  att  fokusera  på  är 

banker och verkstadsindustri. Vidare har vi valt att bara  studera  företag  som 

har vuxit organiskt och  långsamt eller oorganiskt genom en  fusion, enligt vår 

definition. Vi fokuserar enbart på de siffror som återfinns i årsredovisningarna 

för respektive företag, då vi endast har en begränsad tid att genomföra arbetet 
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på.  Lönsamheten  har  vi  valt  att mäta  utifrån  ett  ägarperspektiv. De  aktuella 

företagen är samtliga noterade vid Stockholms fondbörs. 

 

1.7 Målgrupp 

Målgrupp  för uppsatsen är studenter  inom  främst  företagsekonomi men även 

forskare  och  studenter  inom  andra  ämnen.  Även  företagsintressenter  inom 

Svenskt  näringsliv  kan  uppsatsen  intressant,  i  synnerhet  ägare, 

styrelseledamöter men även branschorganisationer. Vidare kan även en bildad 

allmänhet med ekonomiskt intresse finna den läsvärd.  
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1.8 Uppsatsens disposition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det  första  kapitlet,  Inledning,  ger 

läsaren  en  bakgrund  till  varför  vi 

anser  detta  ämne  intressant  att 

studera.  I  kapitlet  får  läsaren 

information  om  våra  frågor,  vårt 

syfte  samt  vilken  målgrupp  och 

vilka  avgränsningar  vi  arbetat 

utifrån.  

 

Kapitel  två, Vetenskap,  ger  läsaren 

en  bild  av  vilket  vetenskapligt 

synsätt vi har valt att arbeta utifrån.   

 
Det tredje kapitlet, Metod, är till för 

att  läsaren ska  få en beskrivning av 

hur vi gått tillväga för att andra ska 

kunna  göra  liknande  studier  med 

liknande resultat. 

 

I Teoretisk referensram, kapitel fyra, 

har  vi  sammanställt de  teorier  som 

vi har arbetat med i uppsatsen. 
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I  det  femte  kapitlet,  Företagspresentation,  återfinns  kortfattade 

företagsbeskrivningar  för  att  läsaren  ska  få  en  förståelse  för  företagen  som 

studeras  i denna uppsats. En mer  ingående beskrivning av  respektive  företag 

återfinns i bilagorna 1 och 2. 

 
I kapitel sex, Empiri & Analys, kommer vi att redovisa den empiri vi funnit, det 

vill säga alla de nyckeltal med vilka vi tolkat företagens lönsamhet. Vi kommer 

att analysera det vi  finner  i detta kapitel  för att  läsaren  skall  se  siffrorna  i ett 

sammanhang. 

 

Våra  slutsatser  presenteras  i  kapitel  sju,  där  vi  också  ger  förslag  på  vidare 

studier
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2 Metod 

 

Det  är  av  vikt  att  visa  hur  vi  faktiskt  gått  tillväga,  vilket  beskrivs  under  rubriken 

Tillvägagångssätt  i detta kapitel. Vi vill också ge  läsaren en möjlighet att bilda sig en 

egen uppfattning om hur vi som  författare kan ha påverkat studien. Vi redogör därför 

vår utgångspunkt för studien under denna rubrik. 

 

2.1 Metodinledning 

Utfallet av studien påverkas av med vilken metod vi som undersökare väljer att 

använda oss av. Med hjälp av metodavsnittet skall  läsaren  få en  förståelse  för 

hur studien genomförts samt kunna bedöma kvaliteten på densamma. Studien 

baseras till stor del på historisk information om företagen och deras resultat via 

sekundärdata och  litteratur. Den påverkas också av vilket  förhållningssätt och 

synsätt vi som undersökare har haft under studiens gång. (Arbnor och Bjerke, 

1994) 

 

2.1.1 Deduktion eller induktion 

Under vårt arbete med denna uppsats har vi använt oss av en induktiv metod. 

Vi har tagit avstamp i empirin genom att studera ett par fusionerade företag för 

att sedan utforma frågorna. Vi har sedan sökt svar på våra frågor med hjälp av 

redan befintliga  teorier och uppsatser. Risken med  att  arbeta på detta  sätt  är 

enligt Patel och Davidsson (2003) att vi kan bli låsta vid en teori eller ett sätt att 

tänka  på. Vid  närmare  studier  av  dessa  båda  sätt  att  arbeta  är  det  svårt  att 

avgöra de stora skillnaderna. Delvis används de i kombination då det som ska 

undersökas  i  empirin  testas mot  teorier. Vi har dock valt  att kalla vår  studie 

induktiv  då  vi  först  har  studerat  företagen  som  fusionerat  för  att  sedan 
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kontrollera detta mot de teorier vi har studerat. I analysen har vi sedan kopplat 

de teorier vi funnit till det som vi studerade i utgångsläget. En induktiv ansats 

bygger oftast på många olika observationer som gör att det går att generalisera 

men då vi enbart använder ett fåtal företag kan generaliseringen i vårt fall vara 

svår att göra.  

 

När vi valde företag tittade vi på olika hemsidor för att finna företag som vuxit 

organiskt  och  oorganiskt,  enligt  våra  definitioner.  Vi  sökte  sedan  redan  på 

teorier i olika böcker för att se om vi kunde finna svar på våra frågor. 

 

2.1.2 Kvantitativ ansats 

Studien  har  varit  kvantitativ  vilket  innebär  att  den  varit  baserad  på 

litteraturstudier och företagens årsredovisningar. (Wallén, 1996) Vi har studerat 

årsredovisningar  från  år  1984  inom verkstadsindustrin  fram  till  år  2004 och  i 

bankerna  från  år  1993  till  år  2004. Siffrorna  som vi har  fått  fram kommer  att 

sammanställas  i  diagram med  hjälp  av MS  Excel.  Enligt  Jacobsen  (2002)  är 

skillnaden  mellan  kvalitativ  ansats  och  kvantitativ  ansats  huruvida 

informationen  som  samlats  in  omtolkas  i  ord  eller  siffror.  I  den  kvantitativa 

ansatsen  tolkas  siffrorna  enbart  som  symboler. De har  en  tolkning  i grunden 

som  inte  är  numerär.  (Jacobsen,  2002)  Vi  har  använt  siffrorna  i 

årsredovisningarna och har tolkat dem till ord, genom att ge dem en innebörd 

och inte enbart sett dem som siffror. Vår studie har inte varit kvantitativ enbart 

för att vi har använt oss av sekundärdata utan för att vi har tolkat siffrorna, som 

varit symboler som visat på företagens lönsamhet. 
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2.2 Datainsamling 

Vi har varit medvetna om att många olika aspekter måste beaktas när data ska 

samlas in. Teorierna som har använts i vår studie är vedertagna inom området 

för företagsekonomi. Vi har därför kunnat förlita oss på de källor där vi funnit 

dessa teorier. När det gällde Internet var vi noga med att inte enbart förlita oss 

på  företagens  egna  hemsidor  utan  sökte  fler  källor  för  att  få  informationen 

bekräftad. Under studien av årsredovisningarna, som gjordes  för att kunna  ta 

fram nyckeltalen, var vi medvetna om att  företagen gärna visa upp de  siffror 

som  är  mest  fördelaktiga  för  dem  av  olika  anledningar.  Enligt  Patel  och 

Davidsson  (2003) bör vi vara uppmärksamma på dessa nämnda aspekter när 

data  samlas  in.  Vi  anser  att  denna  redogörelse  borgar  för  att  vi  erhåller 

tillförlitliga data som kan ses som generella och vedertagna i och med detta. 

2.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är material och information som är framtagna av andra, ofta till 

andra  ändamål  än  det  egna.  (Jacobsen,  2002)  Vi  har  använt  oss  av 

sekundärdata, vilka är de som återfunnits i årsredovisningar, via Internet samt i 

all övrig litteratur. Den nackdel som vi ansett funnits med sekundärdata är att 

de kan vara framtagna för andra ändamål än de vi avsett att använda dem till. 

Därför har vi varit medvetna om att informationen måste granskas kritiskt.  

 

2.3 Litteraturstudier 

I  vår  litteraturstudie  ingick  böcker men  också  artiklar  och  information  från 

Internet. När vi  sökte efter  teorier  som är väl utvecklade och vedertagna, när 

det  gäller  fusioner  och  lönsamhetsmått,  var  det  främst  i  böcker  det  gick  att 

återfinna  dessa. Data  framtagna  på  senare  tid  har  vi  funnit  i  artiklar  och  på 

Internet. De böcker vi  läst och använt oss av har vi  funnit via biblioteket vid 

Linköpings universitet och fjärrlån från andra bibliotek. Bibliotekets och Libris 
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databaser har använts för att finna böcker med relevanta teorier. Vi sökte också 

efter  information  om  de  företag  som  ingår  i  studien. Det  skedde  främst  via 

företagens egna hemsidor men också med hjälp av övrig tillgänglig information 

på Internet samt böcker och uppsatser på universitetsbiblioteket.  

 

2.3.1 Källkritik 

I vår uppsats har vi antagit ett kritiskt förhållningssätt till den information som 

insamlats. Att  ha  ett  kritiskt  förhållningssätt  innebär  dock  inte  att  vi  har  en 

negativ inställning till det som studerats. Avsikt har varit att grundligt studera 

ämnet med detta förhållningssätt då det inte har varit lätt att finna ett rakt svar 

på våra frågor. För att kunna genomföra studien med ett kritiskt tänkande har 

också vårt eget omdöme fått användas. (Stenbock‐Hult, 2004) 

 

Informationen  som  finns  tillgänglig  om  olika  företag  och  organisationer  är 

oftast  selektiv, vilket  innebär att det är  svårt att  finna en  sammanställning av 

företagens historia. När vi har studerat informationen har vi varit medvetna om 

att  den  har  varit  vinklad  beroende  på  vem  som  har  författat 

historiebeskrivningen. (Arbnor och Bjerke, 1994) Årsredovisningarna är också i 

viss mån subjektiva då företagen vill uppvisa så bra resultat som möjligt. Vi har 

dock  ansett  att  då  företagen  måste  följa  gällande  lagar  och  regler  samt 

tillgodose  olika  intressenters  intresse  på  bästa  möjliga  sett  har 

årsredovisningarna kunnat betraktas som objektiva. Vi har också använt oss av 

information om företag via Internetsidan Wikipedia, informationen vi fann där 

var dock relaterad till det vi funnit i andra källor varför vi kan se att den skulle 

vara överensstämmande med hur verkligheten är. 

 

Vi  har  skaffat  oss  förväntningar  om  hur  det  ser  ut  i  verkligheten  innan  vi 

studerat empirin för att se om våra antaganden stämde. Jacobsen (2002) menar 
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att det finns kritik mot detta i och med att vi som forskare endast försökt finna 

data som bekräftat våra förutfattade svar på frågorna vi ställt upp. Vi har dock 

försökt  att  inte  dra  några  förhastade  slutsatser  innan  den  insamlade 

informationen kunnat analyseras fullt ut. 

 

2.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet  (tillförlitlighet) används oftast vid kvantitativa undersökningar. Vi 

har varit därmed  tvungna att  inta ett kritiskt  förhållningssätt  till de data som 

samlats  in,  genom  att  fråga  oss  själva  om  tillförlitligheten på de  fakta  vi  fått 

fram.  I  studien har vi  försökt  att vara medvetna om  att metoden har kunnat 

påverka resultatet. Tillförlitligheten har också kunnat påverkas negativt om vi 

som  undersökare  har  slarvat med  nedtecknande  av  information  eller  att  de 

siffror vi analyserat har misstolkats. (Jacobsen, 2002) 

 

Vid analysen har vi också arbetat  för att öka  reliabiliteten genom att siffrorna 

kontrollerades ett flertal gånger. Genom att ha redogjort för tillvägagångssättet 

med  studien  har  tillförlitligheten  ökat  då  någon  annan  kan  genomföra  en 

liknande studie med liknande resultat. (Jacobsen, 2002) 

 

Validitet  (giltighet)  kan delas  in  i  två  olika delar. Den  första  rör den  interna 

giltigheten  och  den  andra,  den  externa  giltigheten.  För  att  kontrollera  den 

interna giltigheten har vi  frågat oss om vi har  funnit det som eftersöktes. Den 

externa validiteten  ska kunna  svara på  frågan om vi har kunnat överföra det 

som  funnits  till  ett  annat  sammanhang. Den  interna  validiteten  beror  enligt 

Jacobsen  (2002)  på  om  fler  kan  bekräfta  det  som  funnits.  Även  genom  att 

kritiskt granska resultaten som tagits fram kan den  interna giltigheten prövas. 

Genom att ha frågat oss om källorna har varit de rätta för att samla in data har 

den  interna  validiteten  kontrollerats. Vi  anser  att  den  interna  validiteten  har 



 
Kapitel 2 Metod 

14 

uppnåtts då  informationen har samlats  in från flera olika källor. Samtidigt har 

vi varit medvetna om att källorna har varit subjektiva och i vissa fall vinklade. 

Den externa validiteten (överförbarheten) handlar om generaliserbarhet av det 

som hittats  i studien. Då vi har arbetat med få studerade enheter har det varit 

svårt att dra generella slutsatser. De bör dock kunna överföras till företag som 

är verksamma inom respektive bransch. (Jacobsen, 2002) 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Upplägget  av  vår  uppsats  har  varit  att  genomföra  en  fallstudieliknande 

undersökning.  En  fallstudie  innebär  att  forskaren  gör  en  studie  av  en  liten 

avgränsad  grupp  av  individer  eller  organisationer  och  går  in  på  djupet  i 

studien. (Patel och Davidsson, 2003) För att få med fler olika branscher gick vi 

inte lika djupt som en fallstudie hade krävt. Vi har jämfört ett oorganiskt och ett 

organiskt växande företag inom två olika branscher. De branscher vi har valt att 

undersöka är: bankbranschen och verkstadsindustri. Anledningen  till valet av 

branscher är att i bankbranschen har det förekommit ett antal fusioner under de 

senaste  tio  åren, vilket gör  att det  är  intressant  att  se  om  fusionerna  i denna 

bransch varit lönsamma eller ej. Då banker till viss del är tjänsteföretag ville vi 

att den andra branschen  skulle vara en motsatts  till detta. Vi valde därför att 

undersöka verkstadsindustrin som är tillverkande företag. Företagen och deras 

olika tillväxtssätt redovisas  i tabell 1. Företagen presenteras kortfattat  i kapitel 

5, Företagspresentation, och mer ingående i bilaga 1 och 2. Till de företag som 

har fusionerats har även givits en beskrivning av företagen  innan fusionen. Vi 

utgick  från  ett helhetsperspektiv när vi  startade undersökningen. Det gjordes 

då vi ville ha så heltäckande information som möjligt ned på företagsnivå.  
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Tabell 1 Branscherna och företagen med olika tillväxtsätt

 
Bransch/tillväxtsätt  Oorganiskt  Organiskt 

Bank  Föreningssparbanken  Handelsbanken 

Verkstad  ABB  SKF 

 

Studien  genomfördes  så  till  vida  att  vi  gick  igenom  årsredovisningarna  för 

respektive företag och sammanställde samtliga siffror i ett excelark.  Vidare tog 

vi  fram diagram över nyckeltalen där  företagen  i samma bransch ställdes mot 

varandra.  Utifrån  dessa  diagram  resonerade  vi  och  kom  fram  till  det  som 

redovisas i kapitlet empiri & analys. 

2.6 Lönsamhetsmått   

Lönsamhet  är  när  resultat  mäts  i  förhållande  till  något  annat,  till  exempel 

omsättning  eller  kapital.  Räntabilitet  är  ett  sånt  mått  där  resultatet  ställs  i 

relation  till kapitalet,  antigen  i  sin helhet  eller  en del  av det. Lönsamhet kan 

mätas på många  olika  sätt. Det  är  svårt  att med  endast  ett mått  säga  om  ett 

företag har varit lönsamt eller ej. Vi har valt att se på företagens lönsamhet med 

hjälp av flera olika mått, för att se vilka lönsamhetsmått som i kombination kan 

påvisa  lönsamhet. De mått  vi  har  valt  att  titta  på  har  varit RE, RT,  P/e‐talen, 

börskurs/eget  kapital,  medeltalet  anställda,  resultat/anställd,  samt 

direktavkastningen  på  aktien.  Här  nedan  följer  en  presentation  av  de  olika 

lönsamhetsmåtten. 

 

Räntabilitet på eget kapital, RE är det kanske viktigaste lönsamhetsmåttet sett ur 

ett ägarperspektiv. Det finns även företag som i sina årsredovisningar väljer att 

kalla RE  för  företagets  lönsamhet  (FSB årsredovisning, 1997). Det visar vilken 

avkastning som ges på kapitalet som ägarna har investerat i ett företag. RE skall 

vara  tillräckligt högt  för  att ge  ägarna  täckning  för  inflation, viss  förräntning 

samt ett risktillägg. (Hanson et al, 2001) RE kan räknas ut både före och efter att 
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skatt  är  avdragen.  När  uträkningen  sker  före  skatt  är  det  ett  mått  på 

effektiviteten i ett företag samt hur kapitalet anskaffats. Med hjälp av uträkning 

efter  skatt  erhålls  ett  mått  på  shareholder  value,  det  vill  säga  hur  stor 

värdeökningen är  för aktieägarna.  (Ekdahl, 2001) Vi har valt  räntabiliteten på 

eget kapital då det är ett av de viktigaste investeringsmåtten ur ägarperspektiv. 

(Hanson et al, 2001) RE räknas ut med hjälp av resultatet i företaget ett visst år 

delat med  justerat eget kapital samma år.  Justering av eget kapital  innebär att 

hänsyn tas till obeskattade reserver i företaget, vilka ingår efter avdrag för skatt. 

För svenska  företag  räknas  idag med ett skatteavdrag på 28 procent. Formeln 

för framräkning blir enligt följande: nettoresultat/Eget kapital+ (0,72 procent av 

obeskattade  reserver).  (Karlsson,  1990)  Det  är  viktigt  att  ta  reda  på  vilka 

justeringar  företaget  gjort  i  det  egna  kapitalet,  måtten  kan  annars  bli 

missvisande om olika justeringar har gjorts. Den informationen finns tillgänglig 

i årsredovisningen.  

 

Räntabilitet på totalt kapital, RT är ett mått på den förräntning som ett företags 

verksamhet ger på sina  totala  tillgångar, här  ingår exempelvis  lånade pengar. 

RT är oftast  lägre än RE bland annat på grund av att  ränta på  lånat kapital är 

lägre än det avkastningskrav som ägarna har på sitt tillskjutna kapital. (Hanson 

et al, 2001) Nyckeltalet räknas fram från det resultat ett företag erhållit ett visst 

år  i  förhållande  till  de  totala  tillgångarna  i  företaget  samma  år.  Justering  av 

resultatet  görs  dock  genom  att  lägga  tillbaka  räntekostnaderna.  Resultatet 

hämtas med andra ord i resultaträkningen efter finansiella poster med tillägg av 

de finansiella kostnaderna. Därmed räknas även skulderna med i nämnaren vid 

uträkning. (Karlsson, 1990) 

P/e‐talet  (Price/earnings)  är  ett  mått  som  baseras  på  förhållandet  mellan 

aktiekursen  och  vinst  per  aktie.  Ett  lågt  P/e‐tal  tyder  på  att  företaget  är  lågt 

värderat, vilket kan innebära att det är en intressant investering. Då P/e‐talet är 

beroende  av  aktiekursen  spelar  de  framtida  förväntningarna  på  företaget  en 
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stor roll  för dess värde. En god  framtidstro kan  leda  till att aktiekursen stiger 

och  därigenom  också  P/e‐talet.  P/e‐talet  är  ett  mått  som  ofta  används  vid 

aktievärdering. Ett riktmärke för ett bra P/e‐tal är att det ska ligga mellan 10 och 

20,  lite  beroende  på  vilken  bransch  det  handlar  om.  Det  genomsnittliga 

historiska  värdet  av  samtliga  noterade  börsbolags  P/e‐tal  är  15. 

(www.finansportalen.se  [2005‐11‐12])  Formeln  för  detta  nyckeltal  är 

Aktiekurs/(vinst/aktie),  vilket  innebär  att  det  kan  variera  beroende  på  vilka 

redovisningsprinciper företaget använder. P/e‐talet är ett nyckeltal som dels är 

lätt att förstå och dels är lättillgängligt för investerare och analytiker. (Karlsson, 

1990)  

 

Börskursen  ger  ett  mått  på  hur  marknaden  värderar  ett  företag.  En  hög 

börskurs tyder dels på att marknaden har en god framtidstro på företaget och 

dels  att  det  är  ett  lönsamt  företag,  en  bra  investering  som  kan  ge  en  god 

framtida  avkastning.  En  låg  aktiekurs  tyder  på  det  omvända.  (Hanson  et  al, 

2001) 

 

Börskurs/Eget Kapital  visar  hur  stort  substansvärdet  är  i  förhållande  till  det 

egna kapitalet. Ett företag där värdet blir större än 100 procent har ett börsvärde 

som  är  större  än det  egna kapitalet  i  företaget. Det kan bero på  att det  finns 

höga  förväntningar  på  framtida  positiva  resultat  för  företaget men  även  på 

andra faktorer. (Hanson et al, 2001) Exempelvis kan företaget ha ett dolt kapital, 

vilket  kan  vara  en  värdefull  immateriell  tillgång  som  ett  patent.  Det 

genomsnittliga värdet på hela börsen på detta nyckeltal var 301 procent under 

2001. (Hanson et al, 2001) 

 

Vi har valt att ta med medeltalet anställda då det kan visa på hur effektivt ett 

företag är.   Få anställda som genererar hög vinst kan tyda på att företaget har 

en god effektivitet. Företagets verksamhet spelar givetvis stor  roll, nyckeltalet 
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är  viktigare  i  ett  tjänsteföretag  än  i  ett  tillverkningsföretag. Antalet  anställda 

kan  även  visa  på  om  det  går  bra  eller  dåligt  för  företaget.  Ett  företag med 

negativa  resultat  har  större  benägenhet  att  säga  upp  personal  än  vad  ett 

lönsamt företag har. (Hanson et al, 2001) För att se hur stor vinst varje anställd 

genererar  redovisar  vi  resultat/anställd  i  diagrammen.  Att  enbart  redovisa 

antalet anställda  finner vi  inte  relevant  i vår  studie då  flera  företag  reducerar 

antalet anställda, främst via naturliga avgångar som till exempel pensionering.  

 

Direktavkastning på aktien kan jämföras med bankränta. Direktavkastningen är 

utdelningen  i  procent  av  aktiekursen.  Om  utdelningen  är  4  kronor  och 

aktiekursen 100 kronor då blir direktavkastningen 4 procent.  (Karlsson, 1990) 

Direktavkastningen  kan  ställas  i  relation  till  vad  exempelvis  en  placering  i 

obligationer  skulle  ge.  Investerarna  tar  dessutom  en  risk,  som  de  vill  ha 

kompensation  för, när de  investerar  i  ett  företag. Direktavkastningen  i  sig  är 

därför  inte  det  enda  avgörande  resultatmåttet  för  en  investerare.  Företaget 

måste  ha  en  kursuppgång  för  att  investeringen  ska  vara  lönsam. 

Direktavkastning är dock ett bra mått  för  jämförelser mellan olika  företag. En 

hög direktavkastning kan  tyda på att en aktie är undervärderad och har goda 

utvecklingsmöjligheter. (Hanson et al, 2001) 

 

Lönsamhet  kan mätas  på  en mängd  olika  sätt. Anledning  till  att  vi  har  valt 

ovanstående nyckeltal är att vi anser att de kan ge oss en bild över  företagen 

och deras lönsamhet. Utgångspunkten har varit att studera de nyckeltal som en 

eventuell  investerare  väljer  att  beakta,  det  vill  säga  siffror  som  visar  vilken 

avkastning en investering kan ge. Nyckeltalen är lätta att  jämföra mellan olika 

företag  och  lättåtkomliga  för  intressenterna.    Vi  har  varit medvetna  om  att 

företagen  kan  ha  använt  olika  justeringar  vid  redovisning  av  justerat eget 

kapital. Hänsyn har även tagits till om det förekommit extraordinära inkomster 

eller utgifter. Vi har inte redovisat hur företagen räknat ut  justerat eget kapital 



 
Fusioner – En fråga om lönsamhet?                         Ann Eklöf & Eric von Schantz 

19 

då  de  flesta  företagen  har  gjort  likvärdiga  justeringar. Däremot  har  vi  varit 

uppmärksamma på om  företagen har ändrat  sina  redovisningsprinciper,  tagit 

hänsyn till detta och genomfört nödvändiga omräkningar. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I  kapitel  3  har  vi  sammanställt  de  teorier  som  använts  i  studien.  Teorierna  är  alla 

vedertagna inom området och ger en beskrivning om varför fusioner genomförs. 

 

3.1 Fusioner 

Det  finns  tre olika  typer av  fusioner, vertikala, horisontella och diversifierings 

fusioner.  Den  vertikala  fusionen,  som  kallas  absorptionsfusion,  är  när  ett 

företag köper upp ett annat  företag. Absorptionsfusion  innebär att ett  företag 

förvärvar  ett  annat  företag  och  de  förvärvade  tillgångarna  och  skulderna 

överförs  till  det  förvärvande  företaget. Diversifieringsfusion  är  när  företagen 

går  ihop  för att komma  in på nya marknader genom antingen nya produkter 

eller nya geografiska områden. Vi är intresserade av den horisontella fusionen 

vilken  innebär  att  två  likvärdiga  företag  inom  samma  bransch  går  ihop  och 

bildar  ett  nytt  tredje  företag  som  ägs  till  lika  delar  av  de  två  ursprungliga 

företagen. Denna  typ av  fusion var dominerande på den  svenska marknaden 

under 1950‐ och 1960‐talen. (Erixson, 1988) När det gäller vad som är skillnaden 

mellan  ett  uppköp  och  en  fusion  kan  den  vara  svår  att  avgöra.  Sudarsanam 

(1995) menar att en  fusion är när  två  lika stora  företag går  ihop och bildar ett 

nytt  tredje  företag medan  ett uppköp  sker när  ett  större  företag  förvärvar  ett 

mindre. Många fall av fusioner kan dock enligt Sudarsanams definition klassas 

som ett uppköp även om det är en fusion. 

 

3.1.1 Motiv till fusioner 

Forskning som bedrivits kring fusioner har ofta berört de fusioner som nämnts 

ovan. De bakomliggande motiven till fusionerna är det som oftast har studerats. 
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Sju  olika  teorier  är  framtagna  för  av  Trautwein  (1990)  att  förklara  de 

bakomliggande motiven  för  att  genomföra  fusioner. De  är  användbara  eller 

bevisbara till viss del. Många andra författare har dock andra benämningar och 

indelningar av dessa  teorier. De  flesta  teorierna av de olika  författarna är  lika 

varandra, men de har olika värderingar och  indelningar av dem. De är enligt 

Trautwein  (1990):  effektivitetsteori, monopolteori,  raiderteori, värderingsteori, 

empire‐buildingteori,  processteori  och  störningsteori.  Erixon  (1988)  redovisar 

efter  sin  litteraturstudie  en  annan uppdelning  av  teorierna  och har  bara  fyra 

olika  benämningar  på  teorierna,  reella  lönsamhetsteorier,  finansiella 

lönsamhetsteorier,  teorier  om  riskspridning  och  riskreducering  samt 

tillväxtmaximeringsteorier.  Vi  redovisar  de  olika  teorierna  under  Erixons 

benämning på  teorierna då Trautweins  teorier kan kopplas  till dessa. Alla går 

dock  ej  att  sammankoppla,  vilket  vi  visar  i  figur  3,  därför  redovisas  en  del 

under egen rubrik. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Reella lönsamhetsteorier 

När  det  handlar  om  effektivitetsteorier  vid  fusioner  är  det  olika  former  av 

synergieffekter  som  ligger  till  grund  för  besluten.  Tre  olika  typer  av 

synergieffekter kan uppnås, enligt Trautwein (1990) är de: 

 

Relationer mellan Erixons och Trautweins olika teorier 
 
Reella lönsamhetsteorier    Effektivitetsteori 
        Monopolteori 
Finansiella lönsamhetsteorier    Värderingsteori 
        Störningsteori 
Teorier om riskspridning och 
riskreducering      Empire‐buildingteori 
        Processteori 
Tillväxtmaximeringsteorier    Raiderteori 

   
Figur 2 Egen figur av Ann Eklöf och Eric von Schantz
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• Finansiella  synergieffekter.  Kapitalkostnaden  blir  lägre  i  och  med  att 

företaget blir  större. Genom att diversifiera  sin  investeringsverksamhet 

och aktieportfölj minskar risken för investeringarna. Ett tredje alternativ 

är  att  skapa  en  intern kapitalmarknad  för  att kunna  allokera2 kapitalet 

mer effektivt. 

 

• Operationella synergieffekter. En effekt är att kunskap kan delas mellan 

företagen  vilket möjliggör  för  det  enskilda  företaget  att  erbjuda  unika 

tjänster eller produkter. En annan effekt är att enheter slås samman  för 

att på så sätt bli mer effektiva. Dock måste dessa effekter bedömas mot 

transaktionskostnaderna. 

 

• Ledarskapseffekter. Dessa uppstår när det ”köpande” företagets ledning 

har  större  kunskaper  i  planering  och  övervakning  för  att  nå  uppsatta 

mål.  De  kan  också  vara  bättre  på  att  motivera  de  anställda  inom 

företaget. 

 

Begreppet  synergism  kommer  från  den  medicinska  terminologin  vilken 

används  av  bland  annat  kemister.  Den  sammanlagda  effekten  av  två  olika 

läkemedel är större än de enskilda effekterna om de används var för sig. Inom 

ekonomin  har man  anammat  terminologin  när det  talas  om  liknade  effekter. 

(Bonniers  lexikon  band  23,  1995)  Oavsett  hur  fusioner  genomförs  uppstår 

synergieffekter  för  företagen.  Synergieffekter  brukar  beskrivas  med  formeln 

1+1=3 vilken visar att summan av delarna blir större än summan av delarna var 

för  sig. Det  är dessa  effekter  som  företaget önskar  att  en  fusion  ska  leda  till. 

Effekten blir dock  inte automatiskt en dubblerad vinst bara för att två enheter 

slås  samman.  De  olika  synergieffekter  som  kan  uppstå  vid  en  fusion  är 

                                                 
2 Allokera betyder sprida ut 



 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 

24 

finansiella,  operationella  och  enligt  vissa  författare  marknadseffekter. 

(Gaughan, 1991)  

 

Finansiella  synergieffekterna  rör  företagens  kapitalkostnader,  vilka  kan 

hänvisas  till  företagets  risk  och  storlek. Med  storlekens  hjälp  kan  företaget 

minska kapitalkostnaden då de har en bättre utgångspunkt vid  förhandlingar 

med exempelvis låneinstitut. Företaget kan också tack vare sin storlek skaffa sig 

en intern kapitalmarknad där de olika verksamhetsgrenarna inom företaget kan 

utnyttja  varandras  resurser.  Ledningen  har möjlighet  att  omfördela  kapitalet 

inom  företaget,  vilket  kan  innebära  att  företaget  inte  behöver  vända  sig  till 

banker och kreditinstitut  för att  skaffa mer kapital. Den  finansiella  risken  för 

företaget minskar när kassaflödena inom det fusionerade företaget får en lägre 

volatilitet3. (Gaughan, 1991) 

 

Operationella  synergieffekter består även de av  två delar, economies of  scale, 

stordriftsfördelar,  och  economies  of  scope,  skalfördelar,  som  företagen  kan 

uppnå  genom  en  fusion.  Begreppen  liknar  varandra,  skillnaden  ligger  i  att 

stordriftsfördelarna enbart ser till en produkt och hur den kan tillverkas till en 

lägre kostnad. Genom stordriftsfördelar kan alla kostnader, vilka kan relateras 

till  produkten,  spridas  på  fler  enheter.  Dock  är  det  inte  alltid  som  det  är 

fördelaktigt med en högre produktionstakt då det kan medföra att kostnaderna 

ökar  istället  för  att minska.  Skalfördelar  innebär  att  företaget  kan  producera 

flera produkter och  tjänster  till samma kostnad. Banker använder skalfördelar 

för att kunna erbjuda kunderna  fler  tjänster utan att kundernas kostnader  för 

tjänsterna ökar. (Gaughan, 1991)   

 

Kritik  från  teoretiker  förekommer  när  det  gäller  finansiella  synergieffekter. 

Teoretikerna  hävdar  att  finansiella  synergieffekter  aldrig  kan  uppstå  på  en 

                                                 
3 Volatilitet betyder svängningar, i detta fall avses svängningar i kassaflödena inom företagen. 
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effektiv  kapitalmarknad.  (Trautwein,  1990)  Erixon  (1988)  hävdar  att 

operationella synergieffekter ger en ökad effektivitet vid fusioner främst genom 

de stordriftsfördelar som uppstår. Stordriftsfördelar är inte enbart relaterade till 

produktionen  utan  avser  även  bland  annat  effektivare  marknadsföring  och 

forskning. Den senare då företagen hjälper varandra och inte forskar på samma 

sak, det vill säga de undviker dubbelarbete vid forskning. Stordriftsfördelar kan 

också innebära att företagens upplåning förändras. När företaget växer genom 

fusion kan lånekostnaden minska.  (Erixon, 1988) 

 

Enligt  en  del  forskare  sker  planering  och  genomförandet  av  fusioner  på 

ledningsnivå istället för på ägarnivå. Företagsledningen anses ha bättre insikt i 

och  information  om  hur  mycket  det  andra  företaget  är  värt  än  vad 

aktiemarknaden  har.  Teorin  bygger  på  att  kapitalmarkanden  är  ineffektiv. 

Företagsledningarna nämner ofta denna anledning som orsak  till  fusioner. De 

hävdar dock att ledarskapseffekter ligger bakom även när det inte finns belägg 

för det. (Trautwein, 1990) 

 

3.1.2.1 Monopolteori 

Monopolteorin  som  används  vid  ett  klassiskt  tolkningssätt  är  att  företaget 

genom  fusion  får ensamrätten  till antigen en råvara eller ett  försäljnings‐ eller 

marknadsled.  Teorin  bygger  på  att  företagen  vill  ta  över  merparten  av 

marknadsandelarna  inom  en  viss marknad,  vilket  kan  uppnås  både  genom 

vertikala  och  horisontella  förvärv  och  sammangåenden.  Metoderna  för  att 

skapa monopolställning på marknaden är följande: (Trautwein, 1990) 
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• Att  stärka produktionen  för  en  vara  genom  att  gå  samman  eller  köpa 

upp  företag  inom  samma  produkttillverkning.  Företaget  erhåller  då 

större lönsamhet4 och fler marknadsandelar för den produkten. 

 

• Företaget  kan  stärka  sin  ställning på  fler marknader  genom  att  slå  sig 

ihop med konkurrenter, vilket kan leda till ökade marknadsandelar samt 

att  företaget kommer  in på  fler marknader. Genom att gå  samman och 

bilda  ett  stort  företag  med  tillgång  till  en  stor  del  av  den  befintliga 

marknaden  avskräcker  företaget  nyetablering  på  den  aktuella 

marknaden. (Trautwein, 1990) 

 

Monopolargumentet nämns  sällan när  företag  ska  gå  samman  eftersom det  i 

många  länder  inte  är  tillåtet  för  företag  att  inneha  monopolställning  på 

marknaden.  Trautwein  (1990)  hävdar  att  monopolteorin  är  svagare  än  de 

operationella  lönsamhetsteorierna  när  analyser  görs  av  företagens  finansiella 

rapporter. Detta motiv  till  att  fusionera  används  inte  enbart  vid  horisontella 

fusioner. Genom att genomföra en vertikal fusion kan företaget försvåra för sina 

konkurrenter även på leverantörsidan. (Erixon, 1988) 

 

3.1.3 Finansiella lönsamhetsteorier 

Teorin  om  finansiell  lönsamhet  bygger  på  att  det  finns  ett  samband mellan 

aktiekursen  och  fusionens  storlek.  I  de  finansiella  lönsamhetsteorierna  ingår 

även  ekonomiska  störningsteorier.  Det  som  Trautwein  (1990)  har  med  i 

störningsteorin och värderingsteorin har Erixon  (1988) bara kallat ekonomiska 

störningsteorin. 

 

                                                 
4 Företaget får större lönsamhet på produkten i och med stordriftsfördelar med lägre styckkostnad som 
följd. 
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Den ekonomiska störningsteorin bygger på att  informationen  till aktieägare är 

asymmetrisk. Med det menas att alla  inte har  tillgång  till samma  information. 

Aktiepriset är även en värdering av den information som finns samt reflekterar 

synen på aktiens  framtid. Ovanstående är den grundläggande orsaken  för att 

aktiehandel ska ske. Förutsättningen är att det uppkommer olika förväntningar 

beroende  på  aktiekursens  uppgång  eller  nedgång.  Förväntningar  som  skulle 

kunna resultera i ett incitament för att genomföra en fusion, i tron att den skulle 

kunna ge ägarna en bättre avkastning på investeringen. En kritik mot teorin är 

att  den  inte  förklarar  varför  ägare  väljer  att  genomföra  en  fusion  istället  för 

regelrätt aktiehandel.  (Erixon, 1988) Fusioner  sker ofta när det är  störningar  i 

ekonomin,  osäkerheten  på  marknaden  ökar  och  de  individuella 

förväntningarna  förändras. Denna  form  av  fusion  ligger på makroekonomisk 

nivå, vilket innebär att det är marknaden som styr. (Trautwein, 1990)  

 

3.1.4 Teori om riskspridning och riskreducering 

Mycket  litteratur,  enligt Erixon  (1988), pekar på  att  riskspridning  är  en viktig 

aspekt för att genomföra fusioner. Företagen vill sprida sin verksamhet på fler 

marknader med  ett  bredare  produktsortiment  för  att  reducera  riskerna.  Det 

behöver  inte  enbart  vara  för  att  få  fler  produkter  eller  ett  bredare 

produktsortiment  utan  kan  istället  gälla  att  sprida  sig  till  fler  regioner  rent 

geografiskt. (Erixon, 1988) Något som talar emot denna teori i dagens samhälle 

är att  företag med  stor  spridning på varor och  tjänster delar av eller  säljer ut 

delar av verksamheten för att bli mer specialiserade.  

 

3.1.5 Tillväxtmaximeringsteori 

Tillväxtmaximeringsteorin  bygger  på  de  ekonomiska  teorier  där 

företagsledning  inte  har  aktieägarnas  avkastning  i  fokus.  De  ser  istället  till 
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företagets  tillväxt  i produktion,  försäljning och  fysiskt kapital.  (Erixon, 1988)  I 

empire‐buildingteori är det företagsledningen som ser till sina egna behov. De 

tar  inte  hänsyn  till  aktieägarna  utan  vill  maximera  sin  egennytta.  Flera 

undersökningar visar att maximering av den egna nyttan är en aspekt till varför 

fusioner  sker.  Det  ska  nämnas  att  empire‐buildingteorin  är  bred  och  olika 

forskarna lägger olika betydelse i den. (Trautwein, 1990)  

 

3.1.6 Processteori 
Att fatta ett beslut om en fusion borde vara ett beslut som arbetats fram genom 

en  lång  och  noggrann  beslutsprocess. Många  av  de  beslut  som  fattas  i  ett 

företag är dock inte rationella beslut utan de kan ha påverkats av någon av de 

följande orsakerna: (Trautwein, 1990) 

 

• Individer  har  svårt  att  ta  till  sig  information  och  granska den  kritiskt, 

vilket kan  leda  till att de som har  informationen väljer att  förenkla den 

och  inte vidarebefordra all  tillgänglig  information.  Individen kan också 

av denna anledning välja att inte ta till sig all tillgänglig information då 

han eller hon har svårt att förstå eller tolka den. 

 

• I många företag litar ledningen på rutinen. Om en åtgärd varit lyckosam 

i ett  tidigare  fall väljer de att göra på  samma  sätt när ett nytt problem 

uppstår.  

 

• Många  viktiga  beslut  fattas  till  följd  av  politiska  spel  mellan  olika 

aktörer, både i och utanför företaget.  

3.1.7 Raiderteori 
Journalister  inom ekonomigebitet ser denna möjliga anledning  till att  fusioner 

sker. Innebörden blir att någon som förvärvar ett företag skulle tjäna mer på det 
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än aktieägarna  i det  förvärvade  företaget, men det  skulle vara ologiskt då de 

som  säljer  företaget  oftast  erhåller  aktier  i  det  nya  vilka  ger  utdelning. 

Genomförda  undersökningar  visar  att  det  är  det  förvärvade  företagets 

aktieägare som tjänat på fusionen/förvärvet. (Trautwein, 1990) 

3.2 Samordningsvinster 

Rydén  (1971) väljer att dela  in de  framtida samordningsvinster som en  fusion 

kan  ge  upphov  till  i  fem  olika  kategorier,  effektivitetsförbättringar,  finansiella 

fördelar,  stabilitetsfördelar,  förbättrad marknadsposition  samt  skattetekniska  fördelar. 

Dessa kan också  i viss mån  relateras  till Erixon  (1988) och Trautweins  (1990) 

teorier om fusioner.  

 

Effektivitetsförbättringar  är  de  vinster  som  kan  uppstå  genom  att 

produktionskostnaderna  per  tillverkade  enhet  minskar  genom  att  antalet 

tillverkade enheter ökar vilket gör att vissa fasta kostnader kan fördelas på fler 

enheter  (stordriftsfördelar).  (Rydén,  1971)  Denna  hamnar  i  kategorin  reella 

lönsamhetseffekter  i  Erixons  modell  och  i  effektivitets  teorier  i  Trautweins 

modell. 

 

Finansiella fördelar omfattar de fördelar ett kapitalstarkt företag kan få när det 

gäller  bland  annat möjligheten  till  expansion.  (Rydén,  1971) Denna hamnar  i 

finansiella  lönsamhetsteorierna  hos  Erixon  och  under  och  värderings‐  eller 

störningsteori hos Trautwein. 

 

Stabilitetsfördelar handlar om att ett  fusionerat  företag genom  sin storlek kan 

stå emot tillfälliga kriser bättre eller vågar göra nya riskfyllda satsningar. Inom 

fåtalbranscher är det därför vanligt med fusioner. (Rydén, 1971) Dessa fördelar 

kan  i Trautweins  teorier handla  om monopolteorier  eller  störningsteori  och  i 
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Erixons  modell  är  det  de  reella  lönsamhetseffekterna  eller  teorierna  om 

riskspridning som det handlar om. 

 

Förbättrad marknadsposition, genom  en  fusion minskar antalet  företag på  en 

marknad  vilket  leder  till minskad  konkurrens.  Den minskade  konkurrensen 

gynnar  företagen  då  det  leder  till  en  ökad  grad  av  ofullständig  konkurrens 

vilket ger företagen möjlighet att uppträda monopolistiskt och därigenom vinna 

fördelar.  (Rydén,  1971) Denna  kategori  skulle  hamna  under  samma  rubriker 

som stycket ovan. 

 
Skattetekniska fördelar är en orsak till fusioner. Genom fusionen kan företagen 

exempelvis förlustutjämna vilket leder till minskad skatt.(Rydén, 1971) Detta är 

viktigt för många företag i Sverige där ett högt skattetryck råder för företagen. 

 

3.3 Bankfusioner 

Jungerhem  (1992)  har  valt  att  dela  in  de  bakomliggande  förklaringar  till 

bankfusioner i fyra olika kategorier. Dessa kategorier kan likna de som getts av 

andra författare men vi väljer ändå att presentera dessa Jungerhems teorier då 

det  gäller  bankfusioner.  De  fyra  förklaringarna  är  verksamhetsrelaterade 

förklaringar, marknadsförklaringar, finansiella förklaringar och tillväxtförklaringar. 

 

3.3.1 Verksamhetsförklaringar 

Banker,  som  tjänsteföretag,  är  inte  på  samma  sätt  som  verkstadsföretag 

beroende av  stora produktionsanläggningar. Det betyder dock  inte att banker 

inte kan nå  skalfördelar av en  fusion. Skalfördelar  som banker kan erhålla är 

interna och externa skalfördelar. Den interna skalfördelen banken kan uppnå är 

möjligheten  att  ”byta  ut”  personal  mot  datorsystem  för  att  underlätta 

transaktioner  och  överföringar,  vilka  kan  vara  personalkrävande.  Bankens 
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kunder utför nu många av dessa tjänster själva, dels via telefon men också via 

Internet. Den externa skalfördelen består  i att en  fusionerad bank kommer att 

kunna  hantera de  kostnader  som uppstår  vid  inköp  av  ett  nytt datorsystem. 

Den  större  banken  kommer  dessutom  att  få  en  mindre  styckkostnad  för 

exempelvis bankomatuttag då det blir fler uttag per automat för en större bank 

med  flera  kunder.  Detta  är  en  stordriftsfördel  banken  erhåller  tack  vare  en 

större kundkrets  som  tillkommit via  fusionen. De är dock  inte  så  stora att de 

motiverar  en  fusion mellan  två  större  banker. En  verksamhetsförklaring  som 

dock  skulle  kunna  förklara  en  fusion  är  samproduktionsfördelar. 

Samprodukionsfördelarna uppnås av att ett stort fusionerat företag kan erbjuda 

sina  kunder  fler  tjänster  som  dessutom  kan  vara  mer 

kostnadseffektiva.(Jungerhem, 1992) 

 

3.3.2 Marknadsförklaringar 

Att  skapa  kundrelationer  är  viktigt  för  banker,  framförallt  gentemot 

företagskunder.  Växande  företag  ställer  större  krav  på  bankernas 

kreditresurser. En stor bank har större möjlighet att  låna ut större summor till 

företagen. Med möjligheten  till  fler  lokala kontor  leder det också  till en bättre 

kundrelation då banken kan möta kunden på nära håll. Ett stort kontorsnät kan 

också  fungera  som  ett  etableringshinder  för  nya  aktörer. Det  innebär  att  en 

fusion kan  leda till att banken skapar ett hinder för nya aktörer. Fusionen kan 

också  ge  banken  möjlighet  att  tas  sig  in  på  nya  geografiska  områden  och 

därigenom  slippa  det  etableringshindret  som  förklarats  ovan.  (Jungerhem, 

1992) 

 

3.3.3 Finansiella förklaringar 

De finansiella förklaringarna bygger på att det finns ett värdegap mellan köpare 

och  säljare  av  företag. Det  leder  till  att  det  finns  en marknad  för  handel  av 
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banker. Därför kan det  finnas aktörer på marknaden som påverkar banker att 

genomföra  en  fusion,  för  aktörernas  egen  vinning. När  det  gäller  banker  är 

denna förklaring dock inte så trolig då bankerna agerar på en reglerad marknad 

vilket gör att det  finns restriktionen  för handel med bankföretag.  (Jungerhem, 

1992) 

 

3.3.4 Tillväxtförklaringar 

Det  finns  andra  förklaringar  än  det  vinstmaximerande  när  det  gäller 

förklaringar  till bankfusioner. En  förklaring är ökad  tillväxt och det snabbaste 

sättet  att  växa  är  genom  en  fusion.  Tillväxtmålet  kan  ofta  vara 

företagsledningarnas mål med en  fusion. Ett stort  företag ger  ledningen större 

resurser.  Att  leda  ett  stort  företag  kan  dessutom  vara  tillfredställande  för 

företagets ledning.(Jungerhem, 1992) 
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4 Företagspresentation 

 

I  kapitel  4  har  vi  gett  läsaren  en  beskrivning  av  företagen  som  förekommer  i  vår 

uppsats.  I de  fall  företagen har genomfört en  fusion  ingår även beskrivning av de  två 

enskilda företagen innan fusionen. I bilagorna 1 och 2 går det att läsa mer om företagens 

historia och utveckling. 

 

 

4.1  Föreningssparbanken 

1997  bildades  Föreningssparbanken  (FSB)  genom  att  Föreningsbanken  och 

Sparbanken  slogs  samman.  Sparbanken  köpte  upp  den  mindre 

Föreningsbanken. (Observera att detta ändå klassas som en fusion, dels i denna 

uppsats  och  dels  av  banken  och  dess  omvärld.) Den  nybildade  banken  ville 

fortsätta  sin  expansion och  i  februari  2001 påbörjades  samtal mellan FSB och 

Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB. Planerna avbröts dock ganska snart. 

Nästa  stora  affärshändelse  skedde  2005.  I  april  2005  hade  FSB  förvärvat  98 

procent av aktierna i Hansabanken. Övriga aktier löstes in. (www.fsb.se [2005‐

11‐02]) 

 

Idag har koncernen drygt 15 000 anställda, varav 9 000 i Sverige, fördelade på 

cirka 1 000 olika kontor. Kundantalet uppgick under 2004 till cirka 5,8 miljoner 

privatkunder  samt  350  000  företagskunder.  Vinsten  år  2004  uppgick  till  8,6 

miljarder.  Bankens  affärsidé  är  att  vara  det  självklara  bankalternativet  för 

privatpersoner,  företag, kommuner,  landsting och organisationer.  (www.fsb.se 

[2005‐11‐02]) 
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4.1.1 Föreningsbanken 

Föreningsbanken  växte  fram  ur  de  gamla  jordbrukskassorna  som  bildades  i 

början  på  1900‐talet.  Jordbrukskassorna  var  en  ekonomisk  förening  i  vilken 

bönder  och  trädgårdsodlare  skulle  kunna  låna  pengar  till  sin  verksamhet. 

Jordbrukskassorna utvecklades och under 1950‐1960‐talet fortsatte expansionen 

även  in  i  städerna.  En  lagändring  1968  gjorde  att  Jordbrukskassorna  kunde 

likställas  med  andra  affärsbanker  och  1974  tog  banken  namnet 

Föreningsbanken.  I  och  med  att  jordbruket  minskade  i  landet  var  banken 

tvungen  att  skaffa  nya  kunder. De  försökte  locka  till  sig  privatpersoner  och 

småföretagare.    Efter  bankkrisen  i  början  på  1990‐talet  beslutade 

Föreningsbanken  att  de  behövde  tillföras  nytt  kapital.  1994  ombildas  därför 

Föreningsbanken  till  aktiebolag  och  banken  introducerades  på  börsen. 

(www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07]) 

 

4.1.2 Sparbanken 

Sveriges  första  sparbank  bildades  i Göteborg  år  1820.  Bankens  huvudsakliga 

uppgift blev att  låna ut pengar  till  företag. Som säkerhet  fick  företagen  lämna 

handelsvaror.   Under  åren  blev  sparbankerna  allt  fler,  och  1901  bildades  en 

sparbanksförening.  Bildandet  av  nya  sparbanker  fortsatte  och  antalet  banker 

var ett tag uppe i nästan 500 stycken runt om i landet. Problemet var att dessa 

banker var väldigt små. En ny lagstiftning 1955 gjorde det möjligt för bankerna 

att slå sig samman till större enheter. 1990 fanns det cirka 100 sparbanker kvar i 

landet. 1992 bildades slutligen Sparbanken Sverige vilken bestod av 11 stycken 

stiftelseägda bankaktiebolag.(www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07]) 
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4.2 Handelsbanken 

1871  bildades  Svenska  Handelsbanken  AB  (SHB)  i  Stockholm.  Bankens 

huvudsakliga uppgift var att syssla med den egentliga bankverksamheten,  in‐ 

och  utlåning.    SHB  växte  genom  att  förvärva  redan  befintliga  banker  och 

bankkontor runt om i landet.  Förvärven fortsatte fram till 1990‐talet då banken 

gjorde sitt hittills senaste  förvärv  i och med köpet av Skånska banken. Under 

1950‐och  1960‐talen  förvärvade  banken  även  andra  bolag,  som  än  idag  är 

viktiga  för  bankens  verksamhet,  till  exempel  hypoteksbolaget  SIGAB  vilket 

sedermera  döptes  om  till  Handelsbanken  Hypotek.(www.handelsbanken.se 

[2005‐11‐02]) 

 

Idag har banken cirka 9 500 anställda fördelade på 450 kontor runt om i Sverige 

och drygt  120 kontor  i  andra  europeiska  länder. Vinsten uppgick  år  2004  till 

13,1 miljarder.  Bankens mål  är  att  ha  högre  räntabilitet  än  genomsnittet  hos 

konkurrenterna. Målet  ska uppnås genom att banken har nöjdare kunder och 

lägre kostnader är konkurrenterna. (www.handelsbanken.se [2005‐11‐02]) 

 

4.3 ABB  

1987  meddelade  ASEA  AB  och  BBC  Brown  Boweri  Ltd  att  de  skulle  slås 

samman. ASEA Brown Boweri Ldt (ABB) bildades och förlade sitt huvudkontor 

till  Zürich.  Efter  sammanslagningen  har  ABB  fortsatt  att  expandera  i  bland 

annat Central‐ och Östeuropa.  2001  introducerades ABB‐aktien på New York 

Stock Exchange. ( www.abb.com/  [2005‐10‐31]) 

 
ABB  är  idag  ett  ledande multinationellt  kraft‐  och  automationsteknikföretag. 

Bolaget  har  verksamhet  i  omkring  100  länder  och  drygt  100  000  anställda. 

Under  år  2004  omsatte  företaget  143 miljarder  kronor  och  resultatet  blev  en 

förlust på 231 miljoner kronor. ABB:s strategi är att erbjuda kunderna lösningar 
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som  förbättrar prestanda  och minimerar miljöpåverkan  för  energiföretag  och 

industrier. (www.abb.com/  [2005‐10‐31]) 

 

4.3.1 ASEA AB 

I januari 1883 bildades Elektriska Aktiebolaget i Stockholm. Företaget arbetade 

med att utveckla och installera elektrisk belysning. Verksamheten växte snabbt 

och  snart  tillverkade  företaget  även  spårvagnar  och  företaget  hade  filialer  i 

bland annat Oslo, Sankt Petersburg och London. För att säkerställa  framtiden 

gick Stockholms Enskilda Bank in som delägare i bolaget. Företaget fortsatte att 

utveckla  eldrivna  spårvagnar  och  lok.  De  började  även  utveckla  mindre 

elektriska  apparater  såsom  små  motorer  och  hushållsmaskiner.  Efter  att  ett 

amerikanskt bolag misslyckats med att ta över ASEA, efter andra världskriget, 

kom företaget att bli en del av Wallenberggruppen. (sv.wikipedia.org/ [2005‐11‐

07]) Vid  tiden  för samgåendet med BBC hade ASEA 71 000 anställda världen 

över och ett årsresultat på 2,6 miljarder kronor. (www.abb.com/  [2005‐10‐31]) 

 

4.3.2 BBC Brown Boveri Ltd 

BBC Brown Boveri Ltd bildades 1891 i Baden, Schweiz. Från början var namnet 

Brown, Boveri & Cie. BBC var det  första  företaget  som producerade högvolts 

AC‐ström. Liksom ASEA startade BBC dotterbolag utomlands redan i början på 

1900‐talet.  Året  innan  samgåendet  med  ASEA  hade  BBC  en  vinst  på  900 

miljoner kronor och hade 97 000 anställda  runt om  i världen.(www.abb.com/ 

[2005‐10‐31]) 

 

4.4 SKF 

AB Svenska Kullagerfabriken (SKF) bildades 1908  i Göteborg. Fastän företaget 

gick med  en  stor  förlust  första  året  öppnade  företaget  kontor  i  flera  andra 
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länder.  1911  öppnas  en  fabrik  i  England. Redan  1913  öppnas  ett dotterbolag 

med  fabrik  i  Danmark.  Under  hela  1900‐talet  växte  företaget  snabbt  genom 

organiskt  tillväxt.  De  förvärvade  mindre  företag  och  integrerade  dem  i  sin 

verksamhet. Bolaget har sedan dess blivit en stor koncern med många spridda 

verksamheter. ( www.skf.com/[2005‐10‐31]) 

 

SKF  är  världsledande  inom  produktion  och  utveckling  av  kullager  och 

tätningar. De  tar  fram  produkter  och  tillhandahåller  service  till  sina  kunder 

över hela världen. Inom koncernen arbetar 40 000 personer. SKF har produktion 

på  80  olika  platser  och  återfinns  i  70  olika  länder.    Företagets  drivkrafter  är 

bland  annat;  lönsamhet,  innovation och  snabbhet.  SKF:s grundvärderingar  är 

hög etik, lagarbete, öppenhet, ansvar och befogenheter.(www.skf.com/[2005‐10‐

31]) 
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                                                                             Diagram 1 RE innan fusion, bankerna 

5 Empiri & Analys 

 

I kapitel 5 ger vi läsaren en sammanställning av de siffror vi tagit fram. De presenteras 

sedan  i olika diagram, vilka vi tagit  fram med hjälp av MS Excel, och analyserar dem 

samtidigt i detta kapitel. Vi gör det för att underlätta för läsaren att se sambanden i våra 

analyser av diagrammen. Samtliga siffror som presenteras i diagrammen och bilagorna 

är hämtade  från  respektive  företags årsredovisningar. Siffrorna  redovisas branschvis  i 

bilaga 3 och 4. 

 

5.1 Sammanställning  av  Handelsbanken  och 

Föreningssparbanken 

 

 
              

RE  innan  fusionen  visar  att  SHB under perioden  1993‐1996  har  haft  en  stabil 

räntabilitet  medan  Föreningsbanken  och  Sparbanken  inledde  perioden  med 

negativa värden för att sedan uppnå samma nivå som SHB. För att kunna göra 

en  preliminär  jämförelse  av  bankerna  utan  genomförandet  av  en  fusion,  och 
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 Diagram 2  RE efter fusion, bankerna 

även  för  att  se  om  utvecklingen  blev  den  planerade,  har  vi  gjort  en  femårig 

trendlinje5 med hjälp av  siffrorna  innan  fusionen. SHB har en  stabil RE under 

hela  perioden medan  både  Föreningsbanken  och  Sparbanken  har  en  ökande 

lönsamhet under samma period. 

 

Vid studien av trendlinjerna i bilaga 5 kan vi se att SHB har en sjunkande trend 

av  RE medan  Föreningsbanken  och  Sparbanken  har  en  stigande  kurva.  Bäst 

utveckling skulle Föreningsbanken ha haft om ingen fusion genomförts. 

 

 
 

Diagrammet  visar  att  inga  större  skillnader  går  att  utläsa  när  det  gäller  RE 

mellan  SHB  och  FSB.  1997  var  skillnaden  väldigt  stor  men  den  troliga 

anledningen till det är att det var då som fusionen genomfördes. Fusionen har 

beräknats  kosta  FSB  drygt  2,3 miljarder  att  genomföra.  En  stor  del  av  den 

kostnaden belastade räkenskapsåret 1997 vilket  ledde  till att resultatet stördes 

av poster av engångskaraktär. Från 1998 och framåt följs bankernas räntabilitet 

åt utan några större avvikelser.  Upp‐ och nedgångarna är ungefär lika stora för 

varje bank och kan därför till stor del bero på konjunkturen.  

 

                                                 
5 Redovisas i bilaga 5. Trendlinjen är framtagen som logaritmisk funktion i MS Excel. 
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Diagram 3 RT innan fusion, bankerna

SHB har i alla år valt att växa organiskt med följden att SHB från 1980 till 2000 

har  uppvisat  bättre  lönsamhet  och  lägre  kostnader  är  branschgenomsnittet  i 

Sverige (Berggren, 2002). Under 2003 ökade FSB:s räntabilitet och blev för första 

gången högre än SHB:s. Att FSB då för första gången hade högre lönsamhet än 

SHB är givetvis mycket positivt för banken. Det är omöjligt att säga vad som är 

orsaken till förändringen i denna uppsats. Dock är det inte ett utfall av att SHB 

visar ett sämre resultat än  tidigare utan det är FSB:s utveckling som är bättre. 

Det skulle kunna förklaras med att fusionen nu börjar ge positiva ekonomiska 

resultat men  att dra den  slutsatsen  enbart på  grund  av  räntabilitetsökningen 

under två år är inte möjligt.  Trenden måste hålla sig under en längre tidsperiod 

för att det ska vara möjligt avgöra om det är en stabil utveckling. Det finns dock 

de som hävdar att det tar ett antal år  innan en fusion börjar ge resultat, vilket 

skulle  kunna  vara  fallet  här.  Det  måste  dock  till  en  mer  djupgående 

undersökning för att avgöra om det är på grund av fusionen som FSB nu börjar 

uppvisa bättre lönsamhet än SHB. 

 

 
 

Räntabiliteten  på  totalt  kapital  följer  precis  samma  utveckling  som 

räntabiliteten  på  eget  kapital  för  bankerna.  Vid  studien  av  de  logaritmiska 

värdena i bilaga 5 ser vi att den sämsta utveckling skulle ha skett i Sparbanken. 
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Diagram 4 RT efter fusion, bankerna 

SHB:s RT skulle ha varit stabilt. Precis som vid RE innan fusion framgår det att 

Sparbanken skulle ha den sämsta utvecklingen av bankerna. 

 

 

 

Räntabiliteten på totalt kapital för de båda bankerna följer varandra efter FSB:s 

fusion. De hade olika utgångspunkt 1997 men efter det så har kurvorna varit i 

stort sett identiska. Båda bankerna uppvisar positiva siffror för RT vilket innebär 

att  även  andra  intressenter  än  aktieägare  kan  känna  tilltro  till  bankerna  och 

deras utveckling. 
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Diagram 5 P/e‐tal innan fusion, bankerna  

 
Den stora bankkrisen  i början på 1990‐talet kom att prägla de  följande åren.  I 

studien går det att utläsa att SHB var den bank som tog sig ur denna kris först. 

Siffrorna  för  SHB  var positiva  redan  1993 medan  både  Föreningsbanken  och 

Sparbanken  fortfarande  uppvisade  sämre  P/e‐tal.  Efter  det  att  även 

Föreningsbanken och Sparbanken vänt uppåt under åren 1994‐1995 kom de tre 

bankernas  P/e‐tal  att  ligga  på  ungefär  samma  nivå.  Trendlinjerna  för  detta 

nyckeltal  visar  en  stabil  nivå  för  Sparbanken,  en  uppåtgående  trend  för 

Föreningsbanken medan det  skulle ha  blivit  en negativ  trend  för  SHB. Detta 

beror dock på att utvecklingen har varit olika för de tre bankerna. 
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Diagram 6 P/e‐tal efter fusion, bankerna
 

 
Från  att ha haft  likartade P/e‐tal under  1996 uppstod  en  stor differens under 

1997.  Anledningen  var  att  FSB‐aktien  introducerades  på  börsen  efter  den 

genomförda fusionen. Vi väljer dock att bortse från det året eftersom det var en 

ny aktie som  introducerades vilket gör att den  inte fått sitt ”rätta värde” samt 

att resultatet för FSB var lågt, ett lågt resultat som kan förklaras av att fusionens 

kostnader belastade det aktuella året. P/e talen för båda bankerna ligger mellan 

10‐15 vilket är bra  enligt vad vi beskrev  i avsnitt 3.6. Både SHB och FSB har 

varit goda investeringar sett till P/e‐talet. Dock går det inte att avgöra om FSB:s 

P/e‐tal påverkades i positiv riktning på grund av fusionen. 
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Diagram 7  Börskurs/Eget kapital innan fusion, bankerna

Börskurs/EK innan fusion
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Alla tre bankerna i vår studie har haft en likvärdig utveckling av börskurs/Eget 

kapital. Vid en studie av det här nyckeltalet visar det sig att det här är det första 

lönsamhetsmåttet  där  Sparbanken  har  haft  en  bättre  utveckling  än  de  båda 

andra  bankerna. Även  om  samtliga  skulle  ha  haft  en  positiv  trend  så  skulle 

Sparbanken ha haft den bästa utvecklingen medan SHB:s utveckling skulle ha 

varit minst positiv. När det gäller nyckeltalen som berör börskursen är det svårt 

att dra några ordentliga slutsatser då det är för få år att relatera till.  
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Diagram 8 Börskurs/Eget kapital efter fusion, bankerna
 

 
Utvecklingen  för bankerna har varit  i  stort  sett  identisk under denna period. 

Utifrån  detta  nyckeltal  kan  det  inte  avgöras  att  det  är mer  lönsamt  att  växa 

genom  fusioner. Börskursen påverkas av marknadens  framtida  förväntningar, 

vilket  kan  påverka  detta  nyckeltal.  Stora  fluktuationer  kan  alltså  tyda  på  att 

investerare  ändrat  uppfattning  om  bolagets  framtida  lönsamhet.
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Diagram 9 Resultat/anställd innan fusion, bankerna  

 
Resultat/anställd var negativt 1993  för Sparbanken och Föreningsbanken men 

det var troligen en effekt av bankkrisen i början på 1990‐talet. SHB verkar dock 

ha tagit sig ur krisen tidigare varför de redan 1993 hade positiva siffror. Under 

1994  vände  även  Sparbankens  och  Föreningsbankens  siffror  uppåt  och  blev 

även  de  positiva.  SHB:s  resultat/anställd  låg  under  hela  tiden  fram  till  1996 

högre  än  de  båda  andra  bankernas.  Vid  en  studie  av  bankernas  trendlinjer 

framgår  det  att  bankerna  har  en  i  stort  sett  identisk  utveckling  i 

resultat/anställd. Dock  ligger både  Sparbankens  och Föreningsbankens  siffror 

under SHB:s vilket kan tyda på att SHB hade en effektivare personal.  
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Diagram 10 Resultat/anställd efter fusion, bankerna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Diagram 11 Direktavkastning på aktien innan fusion, bankerna

 

 
I diagrammet framgår det att SHB har ett högre resultat/anställd än FSB, något 

som  bibehållits  över  hela  perioden.  En  slutsats  härav  är  att  SHB  har  en 

effektivare personal  i  jämförelse med  FSB.  SHB  har dessutom  färre  anställda 

vilket kan påverka dessa siffror. Att SHB har mycket högre resultat/anställd än 

FSB kan dessutom bero på verksamhetens karaktär för de respektive bankerna.  

 

 

 
Det  är  ingen  större  skillnad på direktavkastningen  innan  fusionen men  både 

Sparbanken och Föreningsbanken hade en högre direktavkastning än SHB. Sett 

till  trendlinjerna  innan  fusionen  skulle  Föreningsbanken  ha  en  hög 
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 Diagram 12 Direktavkastning på aktien efter fusion, bankerna

uppåtgående kurva medan Sparbanken och SHB skulle ha haft en nedåtgående 

trend. De siffror som här redovisats är dock inte helt trovärdiga då vi bara har 

några  få  år  att  göra  en  trend  på,  beroende  på  att  Sparbankens  aktie 

börsnoterades  år  1994 och Föreningsbankens  aktie börsnoterades  år  1995. Att 

bara  se  till direktavkastningen är dock  farligt då det endast är ett av de mått 

som en investerare väljer att beakta. Måttet måste ställas i förhållande till andra 

lönsamhetsmått, till exempel aktiekursen, vilket vi förklarar i kapitel 3.6. 

 

 

 
I det  flesta  av diagrammen när det gäller  SHB  och  FSB uppvisar  SHB bättre 

lönsamhetsmässiga  siffror  än  FSB,  dock  inte  när  det  gäller  direktavkastning. 

Istället  är  det  FSB:s  aktieägare  som  får  högst  avkastning  även  om  SHB:s 

direktavkastning  har  närmat  sig  FSB:s  siffror  något  de  senaste  åren.  Ett  av 

motiven  bakom  FSB:s  fusion  var  att  vara  långsiktigt  lönsamt  för  sina  olika 

intressegrupper,  bland  annat  skulle  aktieägarna  få  en  god  utdelning  och 

värdetillväxt. (Forssten & Lindkvist, 2002)  

 

Ett  annat  av  de  bakomliggande motiven  för  FSB:s  fusion  var  att  kunderna 

skulle  kunna  erbjudas  en  ökad  tillgänglighet  och  ett  förbättrat  utbud  av 
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produkter  och  tjänster.  (Forssten &  Lindkvist,  2002) Det  går  helt  i  linje med 

teorierna om Economics of scope som säger att ett  företag efter en  fusion kan 

producera  fler produkter och  tjänster  till samma kostnad som  tidigare.   Enligt 

Gaughan  (1991)  använder  sig  banker  gärna  av  detta  som motiv  för  tillväxt. 

Även  Trautwein  (1990)  hävdar  att  genom  en  fusion  ska  operationella 

synergieffekter uppnås då det  blir möjligt  för  företaget  att  erbjuda  kunderna 

unika produkter eller tjänster. I vår studie  framgår det dock  inte om det  finns 

några större skalfördelar att vinna på en fusion av två banker. En av orsakerna 

till det kan vara att de fusionerade bankerna innan fusionen var så stora att de 

redan hade de skalfördelar som gick att uppnå  inom banknäringen. Dessutom 

är det  i de  flesta  fall producerande  företag som gynnas av skalfördelar vid en 

fusion.  Enligt  Jungerhem  (1992)  finns  det  vissa  skalfördelar  att  dra  nytta  av, 

exempelvis  gemensamma  dator‐  och  bankomatsystem  vid  bankfusioner.  De 

skalfördelarna är dock  inte så stora att de skall vara avgörande för två banker 

att  fusioneras. Det kan dock givetvis  tillsammans med andra orsaker vara  en 

förklaring  till  fusionen.  Enligt  Jungerhem  (1992)  är marknadsförklaringar  en 

orsak  till bankfusioner. För  stora banker  tror vi att det kan  leda  till  en  större 

grad  av  opersonligt  bemötande  vilket  inte  skulle  uppskattas  av  kunderna. 

Tidigare undersökningar av bankfusioner har visat att det är svårt för kunderna 

att vinna några  fördelar vid en  fusion, vare sig det gäller avgifter eller service 

(Berggren, 2002). I FSB:s fall skulle företaget dessutom lägga ner ett stort antal 

kontor vilket  snarare borde minska nyttan  för kunderna,  i och med minskad 

tillgänglighet  när  bankkontor  avvecklades.  (FSB  årsredovisning,  1997)  Detta 

står alltså i strid men Jungerhems förklaring om att en fusion skall leda till ett 

större kontorsnät, vilket är gynnsamt för kunderna.  

 

I banksektorn har det förekommit ett stort antal fusioner. I Sverige har flera av 

storbankerna  fusionerats  med  andra  banker,  exempelvis  MeritaNordbanken 

(numera  Nordea).  En  av  de  främsta  orsakerna  till  att  banker  fusioneras  är 
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stordriftsfördelar. När det gäller banker kan minskad kredit‐,  likviditets‐, och 

ränterisk vara några av de stordriftsfördelar bankerna vill uppnå (Revell, 1987). 

Det finns dock inte några belägg för att banker som fusionerats skall ha erhållit 

några nya stordriftsfördelar efter fusionen.  (Berggren, 2002)  

 

Enligt  monopolteorin  kan  en  av  orsakerna  till  en  fusion  vara  att  öka  sina 

marknadsandelar. Sett till marknadsandelar har FSB minskat sina andelar med 

11  procentenheter  från  1997  till  2004. Det  är  en minskning med  närmare  30 

procent av bankens totala marknadsandelar. FSB minskade under perioden sina 

marknadsandelar  samtidigt  som  hushållens  skulder  ökade 

(www.finansinspektionen.se  2005).  Fram  till  1997  hade  både  Sparbanken  och 

Föreningsbanken  stärkt  sina marknadsandelar  (FSB årsredovisning 1997) men 

det  vände  i  och med  fusionen,  vilket  får  oss  att  ifrågasätta  om  fusionen  var 

lyckad. Det kan givetvis finnas flera orsaker bakom denna minskning, men att 

förlora 30 procent av sina andelar när en av anledningarna till att genomföra en 

fusion är att öka  sina marknadsandelar anser vi vara ett  tydligt  tecken på att 

fusionen inte gett önskat resultat. Enligt en artikel i Affärsvärlden (nummer 1‐2 

1999) finns det ingen fusion under de senaste 30 åren som har lett till en ökning 

av marknadsandelar.  Tvärtom  har  företagen  i  regel  en  lägre marknadsandel 

efter  samgående  än  vad  de  hade  tillsammans  före.  Minskningen  av 

marknadsandelar kan vara  en  av de viktigaste orsakerna  till  att  fusioner  inte 

blir så lönsamma som företagen hoppats på.  

 

Rydén  (1971)  säger  att  marknader  med  fåtalskonkurrens  har  en  stor 

fusionsbenägenhet  vilket  också  visat  sig  när  det  gäller  den  svenska 

bankbranschen. Anledningen  till det är att på en marknad med ett  fåtal  stora 

aktörer blir det svårt för nya företag att etablera sig. Monopolteorin framhäver 

också  att  en  fusion  kan  genomföras  för  att  avskräcka  nyetableringar  på 

marknaden. Denna  förklaring  stöds  även  av  Jungerhems marknadsförklaring 
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vilken påpekar svårigheter som uppstår då en ny aktör vill  ta sig  in på en ny 

geografisk  marknad  där  det  redan  finns  en  stor  aktör.  Att  förhindra 

nyetablering av nya banker skulle mycket väl kunna vara en av orsakerna  till 

att FSB  fusionerades. Under de senaste 15 åren har antalet banker minskat  till 

att fåtal stora aktörer. Sedan dess att FSB och de andra storbankerna fusionerats 

har det  i och  för sig hänt mycket  inom den svenska banksektorn och nu  finns 

det  ett  stort  antal  nya  aktörer  inom  bankbranschen  i  Sverige,  exempelvis 

IKANO‐banken  och  ICA‐banken.  Detta  är  nya  banker  som  inte  arbetar  på 

samma  sätt  som de  traditionella bankerna.  Större delen  av deras verksamhet 

sköts  via  Internet  och  telefon.  De  slipper  därför  ifrån  att  övervinna  det 

etableringshindret  som  en  bank  med  ett  stort  kontorsnät  innebär.  De  nya 

aktörerna  skulle  till  viss  del  kunna  förklara  varför  FSB  minskat  sina 

marknadsandelar men det är  troligtvis  inte hela  förklaringen. Minskningen av 

marknadsandelar började redan 1998, året efter att fusionen genomfördes. 

 

Under åren 1997‐1999 satsade FSB cirka 2,3 miljarder svenska kronor för att nå 

de intäkts‐ och kostnadssynergier som var en av målsättningarna med fusionen. 

Målet var att synergieffekterna skulle leda till besparingar på 1,5 miljarder per 

år  från och med år 2000,  samtidigt  som antalet anställda  skulle minskas med 

minst 2 000 personer. Personalminskningen skulle ske genom sammanslagning, 

nedläggning  samt  utförsäljning  av  bankkontor.  (FSB  årsredovisning  1997)  I 

studien  kan  vi  inte  se  att  banken  faktiskt  genomfört  den  planerade 

personalminskningen. Visserligen har banken lagt ner och sålt ut kontor, vilket 

i  sig har minskat  kostnaderna, men  antalet  anställda har  ökat  efter  fusionen. 

Året  innan bankerna  fusionerades var det genomsnittliga antalet anställda 12 

994. Första året efter fusionen hade FSB minskat sin personalstyrka med cirka 1 

200 personer, vilket var helt  i enlighet med planerna. Banken anställda ökade 

efter  det  och  år  2001  var  personalstyrkan  uppe  i  över  16  000  anställda,  en 

ökning med drygt 3 000 personer efter fusionen.  
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Det  är  svårt  att  säga  om  banken  har  nått  upp  till  de  förväntade 

synergieffekterna som Trautwein talar om i sina lönsamhetsteorier, men enligt 

bankens  egen  utsago  har  besparingar  till  följd  av  fusionen  skett  med  1,6 

miljarder kronor år 2000. Värt att poängtera är att detta är bankens egna siffror, 

många analytiker hävdar att denna besparing hade uppnåtts även om bankerna 

inte fusionerats (www.dn.se [2005‐11‐09]). 

 

Många av bankerna  i Sverige har genomgått en  fusion. En orsak  till detta kan 

vara att då en ny storbank har bildats sätter det press på de andra bankerna att 

göra detsamma. Enligt processteorin kan därför många de av de fusioner inom 

banknäringen som genomförts ha påskyndats utan att bankledningen gjort en 

grundlig utredning av effekterna av en  fusion. De kan också ha påverkats av 

utomstående aktörer som velat se en  fusion  för egen vinnings skull  i enlighet 

med  Jungerhems  (1992)  finansiella  förklaring.  I  studien  har  dock  inte 

framkommit  några  uppgifter  om  hur  länge  de  båda  bankledningarna  i 

Sparbanken och Föreningsbanken planerat sitt samgående. 
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 Diagram 13 RE innan fusion, verkstadsindustri

5.2 Sammanställning av SKF och ABB 

När det gäller redovisningen av SKF, ASEA och BBC innan fusionen redovisar 

vi  endast  SKF:s  och  ASEA:s  siffror.  Då  fusionen  mellan  ASEA  och  BBC 

genomfördes  redan  1987  har  vi  inte  lyckats  få  tag  på  de  siffror  som  BBC 

uppvisade innan fusionen. Det medför att vi inte kan dra några reella slutsatser 

om hur det såg ut  för  företagen  innan  fusionen. Dock har vi gjort  jämförelser 

mellan  SKF  och  ASEA  för  att  försöka  skapa  en  uppfattning  om  relationen 

mellan företagen. 
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Diagrammet  ovan  visar  att  utvecklingen  av RE  har  varit  jämn, men  på  olika 

nivå,  för  företagen. ASEA visar  en något nedåtgående kurva medan SKF har 

haft en positiv utveckling under samma period. Vidare analys måste göras med 

hjälp  av  relationer  och  jämförelser  med  något  annat  nyckeltal.  Enligt  den 

preliminära  trendlinje6  som  vi  tagit  fram  för  de  båda  företagen  påvisas  en 

negativ  trend  för ASEA och en utplanande men  svagt uppåtgående  trend  för 

SKF under samma period.  

                                                 
6 Denna trendlinje som är uträknad logaritmiskt 5 år framåt i tiden redovisas i bilaga 6. 
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Diagram 14 RE efter fusion, verkstadsindustri
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I diagram 14 ”RE efter fusion” redovisas även utvecklingen för ASEA och BBC 

då de har behållit sina egna aktier  fram  till och med 1999. Därmed har vi  fått 

fram  siffror vilka använts  i  jämförelsen med hur utfallet blivit om de ej hade 

fusionerat. Utvecklingen av räntabiliteten fram till år 2000 har hållit sig relativt 

jämn för bolagen. Kurvorna har följts åt med upp‐ och nedgångar, ABB:s RE har 

dock varit stadigare än SKF:s. Under den stora bank‐ och finanskrisen i början 

på 1990‐talet minskade båda bolagens räntabilitet. RE för ABB låg emellertid på 

en högre nivå än SKF:s under hela perioden fram till år 2000. Berggren, (2002) 

menar i sin artikel att många av de fusioner som genomfördes under 1990‐talet 

var  gränsöverskridande  fusioner  vilka  gjordes  för  att  företag  ville  stärka  sin 

ställning och  ta  sig  in på  flera marknader. Rydén  (1971) hävdar  att  en  av de 

stordriftsfördelar  som  kan  uppnås  är  stabilitetsfördelar.  Det  kan  uttryckas 

genom  att  stora  företag  sprider  sina  resurser  på  flera  oberoende 

verksamhetsdelar  och  därmed minskar  sannolikheten  för  en  förlust  på  hela 

verksamheten. ABB  lyckades med detta och genom sin storlek  lyckades de stå 

starka  igenom  krisen  i  början  på  1990‐talet.  Även  Erixons  teorier  om 

riskspridning hävdar att många företag fusioneras för att sprida riskerna. Efter 

år 2000 har SKF en  fortsatt positiv utveckling medan ABB har haft en väldigt 

fluktuerande  kurva med  ett  stort  ras  från  år  2001  till  år  2002.  För  att  kunna 
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 Diagram 15 RT innan fusion, verkstadsindustri

utläsa  något  från detta  bör  en  noggrannare  studie  av  årsredovisningarna  för 

aktuella år göras. Om vi utgår från de siffror som finns och visas i diagrammet 

ovan har ABB  förlorat på att genomföra denna  fusion. Det är dock viktigt att 

förstå att det är svårt att dra några som helst slutsatser enbart utifrån detta enda 

nyckeltal. Vi ska därför ta med oss detta när vi ska dra våra slutsatser med hjälp 

av flera lönsamhetsmått från dessa företag. 
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SKF och ASEA har haft en  liknande utveckling av RT under de  fyra åren som 

föregick  fusionen. De  har  haft  en  stabil  RT  under  hela  perioden, men  SKF:s 

värden har legat något under ASEA:s värden. Vid en studie av det preliminära 

utfallet i trendlinjerna så har SKF en fortsatt stadig kurva medan ASEA:s kurva 

sakta rör sig nedåt.  
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  Diagram 16 RT efter fusion, verkstadsindustri
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Som  diagrammet  visar  har  SKF  och  ABB  haft  väldigt  fluktuerande  kurvor 

under hela perioden. På senare år har kurvan för SKF stabiliserat sig på en hög 

nivå. ABB har haft en högre RT än SKF fram till 1999 då ABB hade en betydligt 

sämre utveckling än SKF. 2003 ökade RT något för ABB för att plana ut på den 

nivån, ABB  har  dock  fortfarande  en  sämre  utveckling  än  SKF. Även  vid  en 

jämförelse av detta nyckeltal har det på senare år varit en sämre utveckling för 

ABB.  

 

Både när det gäller RT och RE har ABB visat upp en stabilare utveckling, med 

lägre  fluktuation  i  kurvorna,  än  vad  SKF  har  gjort.  SKF  har  haft  två  större 

nedgångar, år 1991 och år 1998. Även ABB hade en nedgång  i slutet av 1990‐

talet men den var inte alls lika omfattande som SKF:s. En förklaring kan vara att 

ABB genom fusionen skapat ett bolag som inte är lika konjunkturkänsligt som 

SKF. ASEA och BBC blev genom fusionen ett världsledande företag, ett företag 

som genom  sin  storhet klarade  av konjunktursvängningar bättre  än  SKF. Att 

minska volatiliteten i företag är ett skäl till fusioner enligt Gaughan (1991) vilket 

ABB måste sägas ha uppnått genom fusionen.  
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Diagram 17 P/e‐tal innan fusion, verkstadsindustri

 
 

Vid  studien  av P/e‐talet  innan  fusion  framgår det  att det har varit  en positiv 

utveckling för båda SKF och ASEA. Dock har uppgången avmattats året innan 

fusionen. Det kan vara en branschomfattande nedgång som även påverkat SKF 

och ASEA. Enligt den trendlinje som vi tagit fram har utvecklingen av P/e‐talet 

varit  i  stort  sett  identiskt  för  de  båda  företagen.  Den  skulle  ha  blivit  svagt 

stigande de kommande åren för både SKF och ASEA men hänsyn bör tas till att 

det  är  aktiepriset  och  resultatet  som  avgör  hur  utveckling  av  P/e‐talet  blir. 

Resultatet  är  ju  något  som  företagen  kan  påverka  genom  sitt  val  av 

redovisningsmetod.  
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P/e-tal efter fusion
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P/e‐talet  för ABB  är  uppdelat  på  de  två  aktierna  för ASEA  och  BBC  då  en 

gemensam aktie för koncernen inte släpptes förrän år 1999. SKF:s kurva för den 

här perioden har varit  jämn, utveckling har varit bättre än ABB:s under åren 

1999‐2004 med  undantag  för  år  2004  då  ABB:s  P/e‐tal  ökade  och  gick  förbi 

SKF:s. Innan den gemensamma aktien kom var kurvorna jämna även för ASEA 

och BBC, de hade något högre värde än SKF. Det var en hög topp för ASEA och 

BBC år 1993. Det behövs mer  studier av årsredovisningen  för det året  för att 

förstå varför P/e‐talet steg så kraftigt. En förklaring till den höga noteringen är 

att  det  aktuella  året  hade  ASEA  och  BBC  ett  betydligt  lägre  resultat  än 

föregående år samtidigt som aktiekursen steg. Enligt detta nyckeltal går det inte 

att utläsa att det skulle var mer eller mindre fördelaktigt att växa organiskt eller 

oorganiskt för de båda företagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagram 18 P/e‐tal efter fusion, verkstadsindustri
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Diagram 19 Börskurs/Eget kapital innan fusion, verkstadsindustri
 

 
Precis som vid studien av övriga nyckeltal har det varit en liknande utveckling 

för de båda företagen. ASEA har dock legat högre i sina värden än vad SKF har 

gjort, vilket kan bero på att marknaden har haft höga förväntningar på framtida 

avkastning. Det kan också vara förändringar i det egna kapitalet som påverkar 

vilket värde  som  framkommer. En analys av  trendlinjerna  för detta nyckeltal 

säger  inte så mycket mer än att utvecklingen har varit  identisk även här men 

företagen har legat på olika nivåer med ASEA:s värde något högre än SKF:s. 
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Diagram 20 Börskurs/Eget kapital efter fusion, verkstadsindustri
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Börskurs/Eget  kapital  har  i  ASEA  och  BBC  långsamt  ökat  innan  den 

gemensamma  aktien  börsintroducerades.  När  ABB‐aktien  lanserades  var 

börskurs/Eget  kapital  väldigt hög. Den  sjönk  kraftigt  fram  till  år  2002  för  att 

sedan  öka  sakta  fram  till  år  2004.  En  förklaring  kan  vara  att  marknadens 

förväntningar var höga på den nya aktien,  förväntningar som  inte uppfylldes. 

Den kraftiga nedgången  från år 2001  till år 2002 kan bero på att en aktiesplit 

genomfördes med 1:4. SKF har haft en  långsamt stigande kurva under alla år, 

vilken har varit jämnare än ABB:s. Inte går det heller enbart med detta nyckeltal 

att  dra  några  slutsatser  av  utvecklingen  för  företagen.  I  diagrammet  går  det 

dock inte att utläsa om utveckling har varit bättre för ABB:s aktieägaren än för 

SKF:s. 
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Diagram 21 Resultat/anställd innan fusion, verkstadsindustri
 

 
I diagrammet visas ett mått på personalens effektivitet. Effektiviteten har varit 

högre  inom  ASEA  än  i  SKF  fram  till  år  1987  då  de  uppvisar  liknande 

resultat/anställd. Vi kan inte säga så mycket med hjälp av de trendlinjer som är 

framtagna. Med hjälp av dessa logaritmiska kurvor kan vi enbart se att ASEA:s 

resultat/anställd ligger något högre än vad SKF:s gör. Det säger inte så mycket 

då de 1987 hade nästan samma resultat/anställd.  
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Diagram 22 Resultat/anställd efter fusion, verkstadsindustri
 

 
Resultat/anställd är ett mått som påvisar hur mycket varje anställd genererar  i 

vinst  till  företaget.  Kurvorna  för  de  båda  företagen  har  varit  kraftigt 

fluktuerande,  framförallt  beroende  på  stora  variationer  i  företagens  resultat. 

ABB uppvisade inga negativa resultat innan år 2001, men efter det har företaget 

haft  en  sämre  utveckling  än  SKF. Ökad  effektivitet  är  en  synergieffekt  som 

Trautwein (1990) beskriver som effektivitetsteori och Erixon (1988) som en reell 

lönsamhets  teori. ABB har under större delen av perioden efter  fusionen visat 

ett bättre resultat/anställd vilket skulle kunna  tyda på en högre effektivitet än 

SKF.  
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 Diagram 23 Direktavkastning på aktien innan fusion, verkstadsindustri
 

 

Kurvorna i diagrammet har följts åt under period 1984‐1987. Skillnaden här är 

att SKF:s direktavkastning är högre än ABB:s. Den utveckling som framgår av 

trendlinjerna påvisar att det  fortsättningsvis skulle ha kommit att  följas åt och 

att inga stora skillnader uppstår.  
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 Diagram 24 Direktavkastning på aktien efter fusion, verkstadsindustri
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Resultatet  för ABB har varit negativt de  senaste åren vilket  innebär att det är 

svårt att genomföra en kvalitativt hållbar analys av direktavkastningen.7 Under 

perioden  innan 1999 har ASEA och BBC haft  en  stadigare utveckling än SKF 

som  haft  stora  variationer  i  sin  direktavkastning.  Under  1999‐2004  har 

direktavkastningen  för ABB varit nedåtgående. De  senaste  fyra åren har ABB 

inte  gett  någon  utdelning,  vilket  innebär  att  det  är  svårt  att  genomföra  en 

kvalitativt  hållbar  analys  av  direktavkastningen.  Utifrån  detta  kan  inga 

slutsatser  dras  utan  vi  måste  ställa  dem  i  relation  till  något  annat 

lönsamhetsmått. En vanlig anledning  till  fusion är att ge aktieägaren en ökad 

avkastning (Sudarsanam 1995). I en jämförelse mellan diagram 23 och diagram 

24  visar  det  att  direktavkastningen  till  ägarna  inte  har  ökat. Därför  bör  det 

göras  en  grundligare  undersökning  till  varför  just  dessa  företag  företog  en 

fusion innan det kan fastställas huruvida den var lyckosam i denna aspekt eller 

inte. 

 

När det gäller sammanslagningen av ASEA och BBC är det inte helt enkelt att 

säga hur mycket  fusionen påverkat hur situationen  i  företaget ser ut  idag. De 

                                                 
7 Ett flertal år har 0 i diagrammet. De åren har ingen utdelning skett på grund av negativa 
resultat i företagen. 
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siffror som vi presenterar för de senaste åren kan ha sin grund  i många andra 

orsaker  än  just  fusionen.  Det  går  dock  att  säga  något  om  åren  som  följde 

närmast efter fusionen. ABB genomförde sin fusion innan den stora finans‐ och 

bankkrisen i början på 1990‐talet. Det går att se i de olika diagrammen att ABB 

klarade  sig  igenom  krisen  på  ett  bättre  sätt  än  SKF.  Då  SKF  hade  en  stor 

nedgång på nästan alla de  lönsamhetsmått vi undersökt  framgår det att ABB 

inte  alls  hade  samma  nedgång. Det  kan mycket  väl  bero  på  att ABB  genom 

sammanslagningen blev ett starkare företag som klarade krisen bättre. Genom 

sammanslagningen mellan ASEA och BBC kom ABB att bli ett världsledande 

multinationellt  företag  med  verksamhet  på  många  olika  marknader,  både 

geografiskt och produktmässigt  sett. Det  överensstämmer med de  teorier om 

riskspridning  och  riskreducering  som  Erixon  (1988)  beskrivit. Många  av  de 

fusioner  som  genomfördes  under  1990‐talet  var  gränsöverskridande  fusioner 

som gjordes  just  för att  företag ville  stärka  sin  ställning och  ta  sig  in på  flera 

marknader. ABB  lyckades med  detta  och  genom  sin  storlek  lyckades  de  stå 

starka igenom krisen i början på 1990‐talet.  

 

Rydén  (1971)  hävdar  att  på marknader med  ett  fåtal  aktörer  är  storleken  av 

betydelse.  I  synnerhet  är  den  finansiella  styrkan  viktig.  Inom ABB:s  område 

finns  det  endast  ett  fåtal  stora  aktörer,  där  ABB  är  marknadsledande 

(sv.wikipedia.org/  [2005‐11‐07]). Genom  fusionen  blev ABB  ett  av  få  företag 

inom  marknadssegmentet  vilket  hjälpt  företaget  att  stärka  sin  finansiella 

ställning.  

 

Enligt Erixon  (1988) är ett motiv  till att genomföra  fusioner att  ledningen vill 

sprida  sina  risker. Något  som  talar  emot  detta  är  att  företagen  nu  säljer  ut 

företag för att få en enhetlig marknad med produkter eller tjänster. Det återstår 

då om spridning egentligen gällde geografiska marknader enbart för de företag 

som vi studerat. 
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Efter  fusioner  kan  det  uppstå  integrationsproblem mellan  företagen  och  hur 

verksamheten  inom  företaget  bedrivs.  I  ABB:s  fall  resulterade 

sammanslagningen  till  att  företaget  hade  två  konkurrerande  system  för 

processtyrning,  vilket  ledde  till  en  hätsk  diskussion  om  vilket  av  de  båda 

systemen som ABB skulle  fortsätta utveckla och sälja. ABB valde slutligen att 

behålla ASEA:s system vilket  ledde  till att BBC:s system skrotades.  (Berggren, 

2002) En skrotning av ett sådant system kan leda till att företaget tappar kunder 

då de som använde sig av BBC:s system inte vill byta till ABB:s nya system. De 

stordriftsfördelar  som  företag  hoppas  att  en  fusion  ska  leda  till  behöver  inte 

alltid vara av godo, i synnerhet inte för kunderna.  

 

På pappret kan de se enkelt ut med en fusion, genom att slå samman två företag 

och  på  så  sätt  bli  av med  alla  dubbelkostnader.  Kostnader  för  till  exempel 

forskning  och utveckling,  administrativa  kostnader  och  andra  kostnader  som 

företagen  hoppas  kunna  bli  av  med  i  och  med  en  sammanslagning.  I 

verkligheten är det dock inte alltid så enkelt. Det uppstår ett stort antal problem 

som måste  lösas  innan  ett  fusionerat bolag kan  fungera problemfritt. Till det 

skall läggas den stress och oro som fusionen kan medföra för personalen. 
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6 Slutsatser 

 

I detta kapitel redovisar vi de slutsatser som kan dras utifrån det vi beskrivit i tidigare 

kapitel. 

 

6.1 Har  företag  som  vuxit  via  fusioner  högre  lönsamhet 

än företag som vuxit organiskt? 

Vi har valt att se på många olika nyckeltal då vi studerat de företag som ingått i 

vår studie. Kan vi då påvisa att det har varit mer lönsamt att välja att fusionera 

två lika stora företag? Det vi har kommit fram till i studien är att det inte går att 

påvisa  några  större  lönsamhetsfördelar  genom  oorganiskt  växande  när  det 

gäller  bankerna  men  vi  kan  skönja  en  positiv  effekt  av  fusionen  i 

verkstadsföretagen.  Vi  anser  dock  att  en  djupare  studie  behövs  för  att  se 

huruvida valet av tillväxtssätt påverkar utfallet i lönsamheten. 

 

Eftersom diagrammen över bankerna visar på en liknande utveckling för både 

SHB och FSB är det troligt att de följer konjunkturen. Det går inte att dra några 

slutsatser  om  oorganiskt  växande  på  något  sätt  skulle  vara mer  lönsamt  för 

banker.  En  av  anledningarna  med  fusionen  mellan  Föreningsbanken  och 

Sparbanken  var  att  öka marknadsandelarna,  något  som  de  dock  inte  lyckats 

med, de har istället tappat marknadsandelar. En anledning till detta är troligtvis 

ökad konkurrens genom att utländska banker har fått tillträde till den svenska 

marknaden,  men  också  att  nya  aktörer  har  kommit  till,  bland  annat 

försäkringsbolag och matvarukedjor som exempelvis ICA. Nu är dock de flesta 

svenska banker redan storbanker efter tidigare fusioner vilket kanske leder till 

att det inte kommer fusioneras fler banker under den närmaste tiden. 
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På kort sikt går det att påvisa vissa fördelar för ABB jämfört med SKF. I början 

på  1990‐talet  då  hela  Sverige  genomgick  en  bank‐  och  finanskris  gick  det 

betydligt bättre för det nya fusionerade ABB är vad det gjorde för SKF. Det går 

inte att utesluta att detta berodde på fusionen. När det gäller ABB anser vi att 

fusionen kan ha lett till att företaget stod emot den kraftiga nedgången i början 

på 1990‐talet på  ett bättre  sätt än vad de hade gjort om de hade valt att  inte 

fusionera  företagen. Genom  fusionen  lyckades ABB  skapa  sig  förutsättningar 

för att klara av en stor bank‐ och finanskris, en kris som drabbade alla delar av 

samhället. De kunde sedan bibehålla en god utveckling på de  lönsamhetsmått 

som  undersökts  i  studien. Händelsutvecklingen  i ABB  under  de  senaste  fem 

åren kan inte avgöras om den beror på fusionen. De har haft en dalande trend 

jämfört med utvecklingen i SKF. 

 

6.2 Är  det  skillnader  beroende  på  vilken  bransch  som 

företagen tillhör? 

Vi och andra med oss har kommit  fram  till den slutsatsen att det är svårt  för 

banker att  lyckas med sina  fusioner. Bara genom att studera FSB och SHB går 

det att se att SHB sett över  tiden har varit  lönsammare än FSB. De hade  lägre 

kostnader och bättre resultat redan  innan FSB bildades och denna  trend höll  i 

sig, även efter fusionen, fram till de senaste åren. Inom bankbranschen finns det 

inga  tecken  på  att  oorganiskt  växande  skulle  var mer  lönsamt  än  organiskt 

växande. De stordriftsfördelar  företagen vill erhålla uppnås  inte vilket gör att 

besparingarna inte blir så stora som företagsledningarna hoppades på. 

 

Inom  verkstadsindustrin  där  vi  har  studerat ABB  och  SKF  kan  vi  se  att  det 

skulle kunna ha varit mer  lönsamt att växa oorganiskt. Vid en studie av olika 

branscher är det  inom denna bransch det har varit  lönsamt att genomföra en 
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fusion.  Mycket  beroende  på  att  verkstadsföretag  har  lyckats  uppnå  de 

synergieffekter de hoppats på att erhålla genom en fusion. 

 

Med detta drar vi slutsatsen att det faktiskt kan spela roll inom vilken bransch 

företagen är verksamma för att få en mer lönsamhet utveckling genom fusion. I 

vår  studie  framgår  det  att  det  skulle  kunna  ha  varit mer  lönsamt  att  växa 

oorganiskt i verkstadsindustrin än i bankbranschen. 

 

Det  finns  givetvis  olika  orsaker  till  företagens  fusioner. Den  orsak  som dock 

framträder tydligast är det att företagen vill öka sina marknadsandelar samt att 

minska  sina  kostnader.  Orsaker  som  inte  är  helt  ovanliga  när  det  gäller 

fusioner.  I  bankernas  fall  har  vi  funnit  att  Sparbanken  ville  öka  sina 

marknadsandelar och att kunna erbjuda kunderna större  tillgänglighet och ett 

förbättrat utbud  av produkter  och  tjänster. Vi  har  inte  kunnat  få  fram  några 

bakomliggande motiv  till  fusionen mellan ASEA och BBC, vi anser att en mer 

ingående studie med kvalitativa intervjuer behövs för att finna dessa. 

 

6.3 Förslag till vidare studier 

Ett förslag att arbeta vidare utifrån är att välja en bransch och göra en fallstudie 

för att se om utfallet blir detsamma eller ej. Då skulle även  infallsvinkeln med 

bakomliggande motiv  kunna  tas med på  ett mer  ingående  sätt  för  att  se  om 

målen  med  fusionen  uppfyllts  även  om  det  inte  har  varit  lönsamt  ur  vår 

synvinkel att genomföra  fusionen. För att kunna dra några starkare slutsatser 

om  lönsamheten  vid  bankfusioner  måste  det  till  en  mycket  djupare 

undersökning  om motiven  bakom  fusionen  samt  utfallet  av  den.  Inte  enbart 

genom en studie av  lönsamhetsmått utan även gå  in på djupet  i bankerna och 

studera  andra  aspekter  likt  omorganisationen  och  eventuella 

samarbetssvårigheter. Genom att genomföra  en  fallstudie på  till  exempel FSB 
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eller Nordea skulle det kanske gå att få fram svar på frågorna om lönsamheten 

är större  i fusionerade banker än  i de banker som valt att  inte fusionera enligt 

vår definition.  
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Bilaga 1 Bankerna, företagspresentationer 

I 

Bilaga 1 Bankerna, företagspresentationer 
 

Föreningssparbanken 

1997 bildades Föreningssparbanken. Detta  skedde genom att Föreningsbanken och 

Sparbanken slog sig samman. Sparbanken köpte upp den mindre Föreningsbanken, 

men  detta  betecknas  som  en  fusion  ändå  då  ett  nytt  namn  tillkom  på  den  nya 

banken.  Den  nybildade  banken  ville  fortsätta  sin  expansion  och  i  februari  2001 

påbörjades samtal mellan Föreningssparbanken och SEB. Dessa planer avbröts dock 

ganska  snart.  Nästa  stora  affärshändelse  skedde  2005.  I  april  2005  hade 

Föreningssparbanken förvärvat 98 procent av aktierna i Hansabanken. Övriga aktier 

löstes in. (www.fsb.se [2005‐11‐02]) 

 

Idag har koncernen drygt 15 000 anställda, varav 9 000 i Sverige, på cirka 1 000 olika 

kontor.  Kundantalet  uppgår  till  cirka  5,8  miljoner  privatkunder  samt  350  000 

företagskunder. Vinsten uppgick år 2004 till 8,6 miljoner år. Bankens affärsidé är att 

vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag, kommuner, landsting 

och organisationer. Bankens största fördel är den lokala förankringen genom ett stort 

kontorsnät. Målet  är  att  99 procent  av  alla  beslut  skall  fattas  i den  lokala  banken. 

Detta  för att  skapa en  så effektiv och decentraliserad bank  som möjligt. Banken är 

marknadsledande  när  det  gäller  hushållsinlåning,  fondsparande  och 

pensionssparande. (www.fsb.se [2005‐11‐02]) 

 

Föreningsbanken 

År 1915 träffades ett antal bönder och trädgårdsodlare. De beslutade sig för att bilda 

den första jordbrukskassan. Jordbrukskassan skulle fungera som ekonomisk förening 

i  vilken  bönderna  och  trädgårdsodlarna  kunde  låna  pengar.  Tanken  var  att 

utlåningen endast skulle ske som stöd till jordbrukare. Jordbrukare som hade behov 
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av att köpa in säd, gödsel eller en ny arbetshäst. Idén om jordbrukskassor hade förts 

under några decennier men på grund av de starka sparbankerna hade ingenting skett 

förrän  nu.    Slutligen  ansågs  det  dock  att  sparbankerna  inte  hade  möjlighet  att 

tillgodose  jordbrukarna  behov.  Precis  som  när  det  gällde  sparbankerna  kunde 

jordbrukskassorna växa och bli  fler  trots att övriga banker hade det svårt. En orsak 

till  det  var  att  genom  lagstiftning  hade  jordbrukskassorna  och  sparbankerna  ett 

begränsat  risktagande.  År  1930  infördes  en  ny  förordning  om  lånerätt  som  gav 

jordkassorna  bättre  möjligheter  till  att  driva  verksamheten.  Samma  år  bildades 

Svenska  Jordbrukskassan  som  skulle  fungera  som  centralbank och  samordnare  för 

jordbrukskassornas verksamhet. Under hela 1930‐talet fortsatte antalet kassor att öka 

lavinartat. (www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07])  

 

Under årtiondena på 1950‐1960‐talen  fortsatte  Jordbrukskassorna att expandera och 

började  även  försöka  ta  sig  in  i  städerna.  År  1956  kom  en  ny  lag  om 

jordbrukskassorna. Tack vare detta minskade medlemmarnas personliga ansvar och 

fler  kunde  bli medlemmar.   Många  trodde  att det  skulle  bli  svårt  att  ta  sig  in på 

marknaden  i städerna men genom att  locka nya kunder med hjälp av trivselkvällar 

kunde  jordbrukskassorna  få  fäste  även  inne  i  städerna.  I  och med  den  nya  lagen 

kunde  Svenska  jordbrukskassan  ombildas  till  ett  bolag  liknande  Sparbankernas 

Bank. Genom en ny lagstiftning år 1968 kunde Jordbrukskassan likställas med andra 

affärsbanker. De  fick  rätt  att  använda  sig  av  ordet  bank  i  namnet. Alla  kunde  bli 

medlemmar  och  verksamheten  blev  helt  bankmässig.    Jordbrukskassan  valde  att 

börja  använda  sig  av  ordet  bank  i  namnet  år  1974.  De  bytte  då  namn  till 

Föreningsbanken.   Det  fanns då  440  föreningsbanker  i  landet. Banken  fortsatte  att 

expandera och ta kunder från andra banker. (www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07]) 

 

I och med att jordbruket var på nedgång var föreningsbanken tvungen att skaffa nya 

kunder. Förutom privatpersoner  sökte de  sig mot  småföretagarna på  landsbygden. 

Året  1990  kom  att  bli  ett  mörkt  år  för  banknäringen  i  Sverige.  Bankkrisen  fick 
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Föreningsbanken  att  se  över  verksamheten.  Slutsatsen  blev  att  banken  behövde 

tillföras nytt kapital. I början av år 1992 fattades beslut att göra om Föreningsbanken 

till  ett  aktiebolag. År  1994  bildades  och  börsintroducerades  Föreningsbanken AB. 

Redan  samma  år  kunde  banken  visa  en  klar  uppgång  efter  krisen.  Utan 

omorganisationen  skulle  Föreningsbanken  AB  förmodligen  inte  ha  överlevt 

bankkrisen. (www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07]) 

 

Sparbanken 

Den  första  sparbanken  i  Sverige  bildades  i Göteborg  år  1820. Banken  bildades på 

initiativ av Eduard Ludendorff, en inflyttad tysk handelsman. Det var viktigt att ge 

banken karaktären av ett  lokalt bankinstitut därför utsågs alla styrelseledamöter av 

sparbankens stiftare. Den första transaktionen genomfördes av Carolina Bernhardina 

Hammerdahl som gjorde en insättning på 12 skilling Banco. Den första dagen gjordes 

totalt 219  insättningar  till ett värde av 646 Riksdaler, 50 000 kronor  i dagens värde. 

Ursprungligen  skulle  bankens  insatta  medel  användas  för  att  köpa  obligationer. 

Detta ogillades av grundarna som gav styrelsen  i uppdrag att  låna ut pengarna  till 

högsta  lagliga  ränta.  Bankens  huvudsakliga  verksamhet  blev  utlåning  till  företag. 

Företagen fick lämna handelsvaror i säkerhet. (www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07] ) 

 

Fram  till år 1833 bildades sedan 30 nya sparbanker. Målet  för dessa banker var att 

förvalta mindre belevades sparande. När bankerna  fortsatte att bildas hade de som 

mål  att  ge  ökade  kreditmöjligheter.  Inlåning  och utlåning  blev  lika  viktiga delar  i 

bankernas  verksamhet.  Nästa  steg  i  Sparbankernas  utveckling  var 

Häradssparbanker. Mella åren 1848 och 1860 bildades 20 häradssparbanker och 24 

sockenssparbanker. Året 1864 bildades de första  länssparbankerna  i Skaraborgs och 

Jämtlands län. Detta var ändå en relativt lugn period. Den stora explosionen kom att 

ske  mellan  åren  1865  och  1885.  Det  bildades  under  denna  tid  200  nya 

sockenssparbanker. Orsaken  till bildandet av dessa banker berodde  till  stor del på 
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jordbrukarnas  kreditsituation.    Efter  några  års  missväxt  fick  bönderna  stora 

ekonomiska problem. I dessa banker skulle bönderna få kortvarigare och billigare lån 

än de  lån  som hypoteksföreningar och  affärsbankerna  erbjöd. Vid mitten  an  1870‐

talet  fanns det 325 sparbanker med 550  filialer. Motsvarande antal affärsbanker var 

37 med 190 filialer. (www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07] ) 

 

År 1900 kallades till ett möte för samtliga sparbanker. Målsättningen var att bilda en 

sparbanksförening. De närvarande  representanterna biföll  förslaget. År 1901 kunde 

föreningen  bildas  och  stadgarna  fastställas.  Föreningen  hade  som  ändamål  att 

”…främja  sparbankernas  gemensamma  bästa” Efter några  år var nästan  90 procent  av 

sparbankerna  anslutna  till  sparbanksföreningen.  Under  slutet  av  1800‐talet  och 

början  av  1900‐talet  fortsatte  antalet  sparbanker  att  öka.  Som mest  fanns  det  428 

stycken, år 1928. Många av dessa banker var mycket små, vilket var problematiskt. 

Genom den nya sparbankslagen som kom år 1955 fick de små bankerna möjlighet att 

fusioneras till större och mer funktionella enheter. Det gick dock  långsamt. År 1960 

fanns det fortfarande 434 sparbanker. Takten av fusionerna ökade sedan och år 1990 

fanns det cirka 100 sparbanker kvar. (www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07] ) 

 

Fram till år 1969 fanns det lagar som gjorde att sparbankerna inte kunde konkurrera 

med andra affärsbanker. År 1969 togs denna lag emellertid bort och därigenom blev 

det fri konkurrens på bankmarknaden. Sedan tidigare var det de enskilda hushållen 

och  privatpersoner  som  var  sparbankernas  huvudsakliga  kundgrupp.  I  och med 

lagändringen kunde sparbankerna även  fungera som affärsbank  för  företag. Det är 

dock  de  ursprungliga  kundgrupperna  som  är  viktigast  för  sparbankerna. År  1992 

bildades Sparbanken Sverige. Det var en decentraliserad organisation som bestod av 

11  sparbanksstiftelser  och  90  fristående  sparbanker  samt  ett  antal  svenska  och 

utländska investerare. (www.myntkabinettet.se [2005‐11‐07] ) 

 



 
Bilaga 1 Bankerna, företagspresentationer 

V 

Handelsbanken 

Svenska Handelsbanken AB  (SHB)  startades  redan  i  slutet  på  1800‐talet. År  1871 

grundade  ett  antal  framstående  företag  och  personer  från  Stockholms  näringsliv 

Stockholms  Handelsbank.  Banken  skulle  redan  då  syssla  med  ”den  egentliga 

bankverksamheten”,  in‐  och  utlåning.  Efter  bara  några  få  lyckosamma  år  hade 

banken  en  stark  ställning bland Stockholms banker. När den  stora byggkraschen  i 

Stockholm kom år 1885 avstannade bankens expansion. Efter krav på ny ledning fick 

Louis Fraenckel  jobbet som chef. En tjänst han kom att inneha i 18 år. Under början 

på  1900‐talet  upplevde  ekonomin  en  stark  utveckling  med  ökad  efterfrågan  på 

banktjänster.  För  att  stå  sig  mot  konkurrenterna  och  öka  lönsamheten  ändrade 

banken  inriktning  till  att  lägga  tyngdpunkten  på  obligations‐  och  valutaaffärer. 

Under denna period flyttade också banken sitt kontor till Kungsträdgården, där det 

fortfarande  idag har  sitt huvudkontor. Banken hade  cirka 50 anställda och vinsten 

uppgick till 1,5 miljoner. (www.handelsbanken.se [2005‐11‐02])  

 

1900‐talets första decennier kom i både Sverige och övriga Europa att betecknas som 

banksammanslagningarnas  tid.  Antalet  banker  i  Sverige  kom  att  halveras.  SHB 

förvärvade sin första bank år 1914 då de slogs samman med Bankaktiebolaget Norra 

Sverige. Då många banker under denna  tid valde att expandera väster och söderut 

valde SHB  istället att expandera norrut. Dels genom  förvärvet av Bankaktiebolaget 

Norra Sverige men även via nästa förvärv som var Norrlandsbanken med 79 kontor. 

SHB insåg dock snart att denna koncentration norrut var oklok. De valde därför att 

öppna  kontor  även  söderut  i  Göteborg  och Malmö.  När  sedan  Bankaktiebolaget 

Södra Sverige förvärvades med sina 69 kontor stärkte SHB sin ställning även i södra 

Sverige. Efter detta  förvärv  ändrades  namnet  till  Svenska Handelsbanken  och  tog 

den oktogon som Bankaktiebolaget Södra Sverige hade som sin symbol. En symbol 

som banken sedan kom att behålla under en lång tid. (www.handelsbanken.se [2005‐

11‐02]) 
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Redan år 1921  firade banken sitt 50‐årsjubileum. Detta gjordes under en  tid  full av 

oro och ängslan på grund av det nyss avslutade världskriget. Ett krig som hade haft 

stor negativ effekt på ekonomin. Under slutet av 1920‐talet stärktes dock ekonomin 

igen och banken  förbättrade  sitt  resultat. När  sedan den  stora depressionen kom  i 

början  på  1930‐talet  hamnade  banken  återigen  i  en  negativ  svacka  under  vilken 

vinsterna  och  verksamheten  försämrades.  Under mellankrigstiden  konsoliderades 

många  bankföretag.  SHB  förvärvade  bland  annat Mälarebanken  och  kunde därför 

bibehålla  sitt antal kontor medan  samtliga andra banker drastiskt drog ner antalet 

kontor. När andra världskriget bröt ut var därför vart fjärde bankkontor i landet ett 

SHB‐kontor.  Antalet  anställda  hade  gått  upp  till  2000.  (www.handelsbanken.se 

[2005‐11‐02]) 

 

Under  efterkrigstiden  fortsatte  SHB  att  förvärva  andra  banker,  bland  annat 

Norrköpings Folkbank och Gotlandsbanken. Det var även under denna tid som SHB 

förvärvade  många  bolag  som  fortfarande  idag  spelar  en  stor  roll  i  bankens 

verksamhet.  År  1955  köptes  hypoteksbolaget  SIGAB  vilket  senare  kom  att  ändra 

namn  till Handelsbanken Hypotek. År 1963 bildades dotterbolaget Svenska Finans 

som  år  1991  ändrade  namn  till  Handelsbanken  Finans.  Året  1971  övertogs 

generalagenturen  för  försäljning  av  de  så  kallade  Koncentra‐fonderna.  Detta  var 

grunden  till Handelsbanken Fonder.   År  1970  fick  SHB  en ny VD,  Jan Wallander. 

Wallander kom  från den norrländska provinsbanken Sundsvallsbanken. Wallander 

hade  från  Sundsvallsbanken  erfarenhet  som  kom  att  implementeras  i  SHB,  bland 

annat beslutades om en decentralisering av SHB:s organisation. SHB delades in i 70 

regionbanker med  cirka  70  kontor  vardera. De  nya  regionkontoren  hade  en  egen 

styrelse och en hög grad av självstädighet. (www.handelsbanken.se [2005‐11‐02]) 

 

Den  nya  organisationen  fokuserade  på  lönsamhet  istället  för  volym.  Målet  för 

banken ändrades till att räntabiliteten för SHB skall överstiga genomsnittet för övriga 

börsnoterade banker. En målsättning som gäller än idag. För att nå högra lönsamhet 
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än  övriga  banker  på  samma  marknad  var  att  de  anställda  jobbar  bättre  och 

effektivare än vad  som är normalt  för branschen. För att motivera de anställda  till 

detta ansåg  ledningen att banken  skulle  få del av bankens merresultat. Ledningen 

beslutade  därför  att  avsätta  10 miljoner  till  en  vinstandelsfond  kallad Oktogonen. 

Dessa  medel  skulle  sedan  förvaltas  och  betalas  ut  till  de  anställda  vid  en 

pensionering. Genom  förvaltning kom Oktogonen  att bli bankens  första  storägare. 

Efter en positiv  resultatutveckling  som  ledde  till nya avsättningar kom Oktogonen 

att år 1998 vara ägare till 10 procent av rösterna i SHB. Året 1990 gjorde banken sitt 

sista  bankförvärv.  SHB  förvärvade då  Skånska Banken. Detta höjde  servicenivån  i 

Sydsverige. Även fortsättningsvis fortsatte expansionen men då genom andra vägar. 

(www.handelsbanken.se [2005‐11‐02]) 

 

Under  1990‐talet  blev  pensionssparandet  en  allt  viktigare  del  i  SHB  verksamhet. 

Detta  ledde  till  att  SHB  år  1992  förvärvade  det  ömsesidiga  livförsäkringsbolaget 

RKA. RKA  bytte  i  samband med  köpet  namn  till Handelsbanken  Liv. Genom  att 

lagen ändrades år 2002 kunde Handelsbanken Liv ombildas från ett ömsesidigt bolag 

till ett vinstutdelande bolag. Detta var  första ombildningen av detta  slag  i Sverige. 

SHB förvärvade även livförsäkringsbolaget SPP. Genom detta förvärv blev SHB näst 

störst  i  Sverige  på  livförsäkringar.  Även  detta  bolag  ombildades  till  ett 

vinstutdelandebolag. (www.handelsbanken.se [2005‐11‐02]) 

 

Handelsbanken utanför Sverige  

År  1989  avvecklades den  svenska valutaregleringen. Den  svenska bankmarknaden 

kom  därmed  att  bli mer  internationell.  SHB  hade  under  1980‐talet  byggt  upp  en 

utlandsverksamhet,  kontor  i  till  exempel New  York  och  London,  och  var  därför 

förberedda på denna  avreglering. SHB undrade nu om det var möjligt att bedriva 

bankverksamhet  enligt  SHB modellen  i  andra  länder.  SHB  lade därför  ett  bud på 

Oslo  Handelsbank.  Genom  en  organisk  tillväxt  kunde  SHB  utnyttja  den  norska 
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bankkrisen  till  att  bygga  upp  ett  rikstäckande  banknät  i  Norge.  Även  i  Finland 

förvärvade SHB banker och kontor och kom att bli Finlands fjärde största bank. SHB 

första  kontor  i Danmark  öppnades  år  1996  i Köpenhamn. Detta  kontor  följdes  av 

flera  och  året  2001  köptes  Midtbanken  på  Jylland.  Efter  förvärvet  blev  SHB 

Danmarks  femte  största  bank.  Sedan  tidigt  1980‐tal  hade  SHB  verksamhet  i 

Storbritannien. År 1999 beslöt SHB att utvidga verksamheten och ett antal nya kontor 

öppnades.  Sedan  år  2002  drivs  den  brittiska  delen  av  SHB  som  ett  regionkontor 

enligt SHB:s nordiska modell. (www.handelsbanken.se [2005‐11‐02]) 
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The ABB group 

The ABB Group är ett resultat av en fusion mellan ASEA AB och BBC Brown Boveri 

Ltd. De båda företagen meddelade i en gemensam kommuniké i augusti år 1987 att 

de  skulle  slå  samman  sina  företag.  Företaget  skulle  heta ASEA Brown Boveri Ltd 

(ABB) och skulle komma att ha sitt huvudkontor i Zürich. De båda företagen äger 50 

procent vardera i det nya bolaget. (www.abb.com/  [2005‐10‐31])  

 

Efter sammangåendet är ABB ett av de absolut största företagen in elteknik. Antalet 

anställda är  i dagsläget cirka 100 000. Företaget har sedan  fusionen  fortsatt att växa 

organiskt med många uppköp av mindre företag som har integrerats i verksamheten. 

I  början  på  2000‐talet  säljer  företaget  ut  många  av  sina  verksamheter.  ABB  vill 

fokusera på två kärnverksamheter. Dessa båda är Power technology och Automation 

technology.  Inom  kraftteknologin  är ABB det  största  företaget  som  tillhandahåller 

dessa  typer  av  tillbehör  och  teknologi.  Inom  den  andra  kärnverksamheten  är  de 

också det största  företaget som har dessa  tjänster. ABB arbetar aktivt med att hitta 

miljövänliga  alternativa  källor  för  att producera  energi.  (www.abb.com/    [2005‐10‐

31]) 

 

ABB strategi är att vara nära kunden. Med hjälp av att de finns i nära 100 länder har 

de  alltid  personal  i  kundens  närhet.  Genom  att  fokusera  på  sina  två 

kärnverksamheter  hoppas  företaget  på  att  kunna  få  en  organisk  tillväxt  på  din 

lönsamhet.  Sättet med  vilket  företaget  drivs  är  värdebaserat,  ledarskapdrivet  och 

prestationsstyrt. (www.abb.com/  [2005‐10‐31]) 
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ASEA AB 

Företagets historia började med att Stockholms företagarvärld drabbades av en svår 

kris  år  1878. Den  fick  till  följd  att grosshandlaren Ludvig Fredholm, delägare  i  en 

bankfirma  som  tvingades  ställa  in  betalningarna,  sökte  nytt  verksamhetsområde. 

Fredholm  var  intresserad  av den  nya  tekniken med  elektrisk  belysning. Han  blev 

snabbt  övertygad  om  att  detta  var  framtiden  för  företagsamhet.  Under  år  1881 

började  Fredholm  utvecklingen  av  den  brittiska  Brushdynamon  och  samtidigt 

började  samarbetet  med  civilingenjören  Göran  Wenström.  Till  projektet  som  de 

startade  anslöt  sig  även  Wenströms  bror  Jonas  som  själv  uppfunnit  en 

dynamokonstruktion. Utvecklingen  av Wenströms  egna dynamo var  framgångsrik 

varför  den  brittiska  varianten  övergavs  och  de  sökte  patent  på  den  egna 

konstruktionen.  I  januari  år  1883  bildas  Elektriska  Aktiebolaget  i  Stockholm. 

(sv.wikipedia.org/ [2005‐11‐07] ) 

 

Företaget  fick  sin  första  stora  beställning  som  avsåg  att  installera  stadsbelysning  i 

Västerås under  åren  1888‐1889. Ägarna ville utveckla  företagets  inriktning mot  att 

även  innefatta  elförsörjningsanläggningar  till  industrier  och  transportändamål. År 

1891  sökte  företaget  patent  på  den  nya  tekniken  med  trefasöverföring  av  el. 

Verksamheten  befann  sig  i  ett  skede  av  snabb  tillväxt.  ASEA  började  med 

tillverkning av spårvagnar. Företaget startade  filialer på  flera orter  i Sverige samt  i 

Oslo,  Köpenhamn,  Sankt  Petersburg  och  London.  Då  företaget  växte  så  snabbt 

uppstod  ekonomiska  problem  i  slutet  på  1890‐talet,  Stockholms  Enskilda  Banken 

gick  in  som  delägare.  Med  banken  som  delägare  gjordes  en  omorganisation  av 

företaget  för  att  kunna  vända  den  negativa  trenden  som  de  befann  sig  i. 

(sv.wikipedia.org/ [2005‐11‐07] ) 

 

Företaget  fortsatte  med  sin  tillverkning  av  spårvagnar  och  lok  som  drevs  av 

elektricitet. De  samarbetade med AEG  och Union  under  denna  period.  Företaget 

hade stabiliserat sin ställning på den svenska marknaden kring år 1910. Fram till nu 
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hade  företaget  fokuserat på  stora produkter att  tillverka. För att  fortsätta växa  såg 

företaget nu på mindre produkter så som små motorer, elektriska hushållsapparater 

samt  installationsmateriel.  Vid  första  världskrigets  slut  drabbades  ASEA  liksom 

många  andra  företag  av  stora  förluster.  De  överlevde  denna  period  tack  vare 

nedskärningar. För att bibehålla den svenska marknaden ingick företaget i en kartell 

tillsammans med Luth & Rosén, AEG, Elektromekano och Siemens. Det amerikanska 

företaget försökte ta över företaget men misslyckades med detta. ASEA kom istället 

att bli en del av Wallenberg‐gruppen. Efter andra världskriget har ASEA fortsatt att 

växa sig starka. (sv.wikipedia.org/ [2005‐11‐07] ) 

 

Året  innan sammanslagning hade ASEA 71 000 anställda över världen och hade en 

vinst på 2,6 miljarder SEK. (www.abb.com/  [2005‐10‐31]) 

 

BBC Brown Boveri Ltd 

BBC Brown Boveri Ltd  startade år 1891  i Baden, Schweiz. Från början var namnet 

Brown,  Boveri & Cie. De  var  det  första  företaget  som  producerade  högvolts AC‐

ström. Liksom ASEA  startade BBC dotterbolag utomlands  redan  i början på  1900‐

talet. Året innan samgåendet med ASEA hade BBC en vinst på 900 miljoner SEK och 

hade 97 000 anställda runt om i världen. (www.abb.com/  [2005‐10‐31]) 

 

SKF  

AB  Svenska  Kullagerfabriken  (SKF)  är  världsledande  inom  produktion  och 

utveckling  av  kullager  och  tätningar.  De  tar  fram  produkter  och  tillhandahåller 

service  till sina kunder över hela världen.  Inom koncernen arbetar 40 000 personer. 

SKF har produktion på 80 olika platser och återfinns  i 70 olika  länder.   Företagets 

drivkrafter  är  bland  annat;  lönsamhet,  innovation  och  snabbhet.  SKF:s 

grundvärderingar  är  hög  etik,  lagarbete,  öppenhet,  ansvar  och  befogenheter.  

(www.skf.se [2005‐10‐31]) 
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SKF startade år 1908 i Göteborg. Fastän företaget gick med en stor förlust första året 

öppnade företaget kontor i flera andra länder. Under året 1911 öppnades en fabrik i 

England. Redan  år  1913  öppnas  ytterligare  ett dotterbolag med  fabrik  i Danmark. 

Under  hela  1900‐talet  växte  företaget  snabbt  genom  ett  organiskt  tillväxtsätt.  De 

förvärvade mindre företag och integrerade dem i sin verksamhet. Bolaget har sedan 

dess blivit en stor koncern med många spridda verksamheter. Företaget är nu indelat 

i fem olika divisioner. Dessa är Industrial, Automotive, Electrical, Service samt Aero 

and Steel. (www.skf.se [2005‐10‐31]) 
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Bilaga 3 Bankernas 
siffror         Sid 1/2 
RE innan fusion 1993 1994 1995 1996     
SHB 5,1 10,9 14,9 19,8     
Föreningsbanken -52,2 -8,8 21,1 18,3     
Sparbanken -26,7 19,3 17,95 20,4     
         
RE efter fusion 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SHB 20,2 18,6 18,4 22,2 18,4 14,6 14,9 15,8
Föreningsspar 1,4 16,9 15,7 19,7 14,7 11,2 15,9 21,8
         
RT före fusion 1993 1994 1995 1996     
SHB 0,18 1 1,01 1,2     
Föreningsbanken -2,3 -0,4 0,9 1     
Sparbanken 0,73 0,82 0,9 1,08     
         
RT efter fusion 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SHB 0,95 0,85 0,93 1,17 0,99 0,83 0,9 0,99
Föreningsspar 0,37 0,91 0,83 1,04 0,82 0,69 0,94 1,11
         
P/e-tal innan fusion 1993 1994 1995 1996     
SHB 28,3 9,7 8,9 9,2     
Föreningsbanken   -9,5 4,8 8,75     
Sparbanken   4,82 7,38 8,49     
         
P/e-tal efter fusion 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SHB 10,9 13,6 11,5 12,5 12,8 11 12,6 12,5
Föreningsspar 37,16 16,42 14,3 12,1 13,2 13,1 11,7 10,1
         
kurs/EK innan fusion 1993 1994 1995 1996     
SHB 127 101 125 171     
Föreningsbanken   91 95 154     
Sparbanken   66 116 162     
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        Sid 2/2 

Bilaga 3 forts         
kurs/EK efter fusion 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SHB  205 240 198 263 222 154 178 188
FSB  231 255 213 218 183 140,8 177,5 195
         
resultat/anställd (tkr) 1993 1994 1995 1996     
SHB 102,8 578,4 682,2 917,9     
Föreningsbanken -522122 -108862 258097 300207     
Sparbanken -344487 410463 445709 580723     
         
resultat/anställd (tkr) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SHB 734 705,1 782 1060,4 897,3 746,7 876,6 1022,7
Föreningssparb 27,5 393,6 359 491 323,9 268,4 413,6 566,9
         
Direktavkastning 1993 1994 1995 1996     
SHB 1,8 3,1 2,7 2,6     
Föreningsbanken     2,66 3,64     
Sparbanken   4,9 4,1 4,7     
         
direktav. E. fusion 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SHB 2,4 2,3 2,8 2,5 2,9 4,1 3,6 3,5
Förningssparb 3,34 3,35 4 3,81 4,23 5,34 4,08 3,93
         
Marknadsandelar Privatpersoner 
(%) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Föreningssparbanken 32 30 28 24 22 21 21 19
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Bilaga 4 
Verkstad                    

sid 
1/2 

RE innan fusion 1984 1985 1986 1987               
SKF 6,7 6,3 7,8 8,1               
ASEA 18,8 16,7 15 15               
                       

RE efter fusion 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SKF RE 10,1 14 7,3 -9,9 -16,1 -5,1 9,4 12,4 10 9 -13,3 10,2 16 14,3 15,6 13,6 18,6 
ABB   16,8 14,5 13,9 11,8 1,8 20,2 28,4 22,2 10,3 23,2 27,9 30,6 19,2 -52,4 -1,2 -40,4 
ASEA 12,6 21,3 15,3 17,8 14,3 16,9 21,6 31,2 23,4 11,2 22,8       
BBC   17,7 14,8 14,4 10,9 2,8 16,4 24,5 19 9,8 22,4       
                      

RT innan fusion 1984 1985 1986 1987              
SKF  8,2 8,4 7,9 7,7               
ASEA 9,59 8,34 8,86 8,31               
                      

RT efter fusion 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SKF  8,8 11,9 7,7 -0,3 -1,1 3,6 9,1 13,2 9,9 9,1 -1,9 7,5 10,9 9,9 11 9,6 13 
ABB 7,48 4,27 9,44 9,8 10,65 10,69 10,47 11,88 11,11 4,95 8,02 9,71 6,3 2,62 1,99 5,06 5,06 
                      

P/e innan fusion 1984 1985 1986 1987              
SKF 4,5 8,1 10,2 8,4              
ASEA 5,3 6,1 9,9 9,7              
                      

P/e efter fusion 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SKF  10,9 11.1 8,6 -9 -5,6 -30,3 11,1 7 10,8 12,3 -5,75 21,2 8,3 10,8 10,4 15,5 11,4 
ABB                       26,5 21,6 -14,62 -32,8 -47,07 64 
ASEA 15,2 17,2 16,6 12,9 23,3 213,8 16,9 12,9 17,4 40,5 15,7       
BBC 14 16,5 16,1 12,5 17,6 108,6 19,7 14,9 19,5 39,2 15,6       
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Bilaga 4 Verkstad forts.               
sid 
2/2 

Kurs/E innan fusion 1984 1985 1986 1987              
SKF 52,8 92,2 88,7 66,7              
ASEA 141 150 206 153              

kurs/E efter fusion 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SKF 108,8 157 66 94 74 132 122,5 127 160 169 94,5 207 142,5 206 226 278 296 
ABB                       854,3 611,1 549,9 310,6 340,4 398,5 
ASEA 183 285 204 208 240 366 329 343 354 420 333            
BBC 177 292 238 175 194 311 321 339 329 410 338             
                  
res/anst innan fusion 
(TKR) 1984 1985 1986 1987              
SKF 15007 13431 14263 16913              
ASEA 17148 17580 22480 17772              
                  
res/anst efter fusion 
(TKR) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

SKF 22594 32421 2048
-

21937
-

35370
-

11113 30648 47036 39237 36031
-

36768 27266 49599 57578 63871 54183 76853 

ABB 13604 19272 15440 15713 16658 2741 27279 41839 39531 20431 53254 83866 85332
-

49080
-

51477
-

48161 -2253 
                  
direktavkastn innan 
fusion  1984 1985 1986 1987              
SKF 4,2 3,4 3,3 5,2              
ASEA 2,15 2,75 2,1 2,8              
                  

direktavkast efter fusion 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SKF  3,5 2,7 6,4 4,5 0 0 3,5 4,1 3,3 3,1 2,1 1,9 3,7 2,9 3,5 3,6 4,1 
ABB                       1,5 1,7 0 0 0 0 
ASEA 2,31 1,69 2,7 2,5 2,4 1,7 2,1 2,5 2,3 2,2 2,5       
BCC 1,8 1,22 2,1 2,65 2,51 1,7 1,8 2,2 2,3 2,2 2,5       
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P/e-tal innan fusion
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