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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner vid investmentbankerna Bank of America 
Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs och HSBC som har tagit sig tid att ställa upp på 
våra intervjuer, samt givit oss en ordentlig inblick i M&A-industrin vilket har gjort det 
möjligt för oss att sammanställa en bra empiri och genomföra uppsatsen på bästa sätt. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Henrik Sällberg för vägledningen under processens gång 
samt våra opponenter för bra konstruktiv kritik. 
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Sammanfattning 

 
Titel: Mergervågor ur ett företagsperspektiv 
 
Författare: Therese Kangas, Tove Rådelius 
 
Handledare: Henrik Sällberg 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som styr det enskilda företagets val av 
tidpunkt för att genomföra M&A-transaktioner. 
 
Metod: Studiens metod är en kvantitativ och kvalitativ beskrivande undersökning bestående 
av företagen IBM och AT&T. Tre kvalitativa telefonintervjuer samt en personlig intervju 
genomfördes med fyra investmentbankrådgivare inom M&A för att komplettera den ovan 
nämnda empirin. Detta för att få en djupare förståelse kring varför företag väljer att 
genomföra M&A vid specifika tillfällen. Valet av både kvantitativ och kvalitativ 
datainsamling ansågs relevant i förhållande till frågeställningen och syftet. Det empiriska 
materialet ställdes sedan mot uppsatsens teoretiska referensram. 
 
Slutsatser: Våra slutsatser är att det enskilda företagets val av tidpunkt för att genomföra en 
M&A-transaktion påverkas av ett samspel mellan finansieringsmöjligheter, företagsvärdering 
och industrikonkurrens. Vår studie visar att de viktigaste faktorerna är värdering och 
finansiering då dessa påverkar företag oavsett vilken industri de är verksamma inom. 
Varje vinstmaximerande företag strävar efter att köpa företag som är undervärderade vilket 
ger bra värde för pengarna och som kan finansieras med billiga lån. Företag kan därför 
avvakta med att uttrycka ett intresse för ett företag till dessa två faktorer stämmer, alternativt 
genomföra en opportunistisk transaktion när förhållandena ser attraktiva ut. Finansiering och 
värdering kan även förklara våg fenomenet genom att dessa är tillgängliga till samma villkor 
för alla företag samtidigt, vilket innebär att flera företag kan välja att utnyttja möjligheterna 
vid samma tidpunkt.  
 
Vidare har vi kommit fram till att företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner ofta 
påverkas av konkurrenters M&A-aktivitet p.g.a. att företag inte vill förlora marknadsandelar. 
Alternativt kan en konkurrents M&A-transaktion fungera som ett riktmärke för vad andra 
liknande företag är värda. Externa faktorer som vi kommit fram till påverkar M&A-
transaktioner är industrichocker så som teknologiska innovationer eller avreglering. Dessa 
sker dock periodvis inom specifika industrier och kan påverka ett företags generella M&A-
strategi alternativt M&A-aktivitet på långsiktig skala, snarare än kortsiktig.  
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Abstract 
 
Title: Merger waves from a business perspective 
 
Authors: Therese Kangas, Tove Rådelius 
 
Supervisor: Henrik Sällberg 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 ECTS  
 
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate what influences the individual 
company's decision of when to go ahead with M&A transactions. 
 
Method: The study method is a quantitative and qualitative descriptive study consisting of 
the companies IBM and AT&T. Three qualitative telephone interviews and one personal 
interview were conducted with four investmentbankers in M&A to supplement the above 
empirical data in order to gain a deeper understanding of why companies choose to 
implement M&A at a certain time. The choice of using both quantitative and qualitative data 
collection was considered appropriate for the purpose of the thesis and to answer the research 
question. The empirical material was then compared against the theoretical framework of the 
thesis. 
 
Results: Our results show that the main factors that influence a company's decision of timing 
for M&A transactions are financing possibilities, business valuations and industry 
competition. Our study shows that the main factors are valuation and financing, since they 
affect companies regardless of industry. All profit-maximizing companies seek to merge or 
acquire companies that are undervalued hence is good value for money and that can be 
financed with cheap debt. Companies can therefore chose to postpone a merger or acquisition 
until these two factors are at attractive terms, or they can go ahead with an opportunistic 
transaction when conditions look attractive. Financing and valuation may also explain the 
wave phenomena as financing and valuations are available for all companies at the same 
time. This means that a lot of companies may choose to exploit these opportunities at the 
same time, causing waves.  
  
Furthermore, we found that companies timing of M&A transactions often are influenced by 
their competitors M&A activity as companies want to avoid losing market share. 
Competitor's M&A transactions may also work as a benchmark for similar assets. External 
factors that we believe affect M&A transactions are industry shocks such as technological 
innovations and deregulation. These are, however, periodical within specific industries and 
can affect a company's overall M&A strategy or M&A activity in the long-term, rather than 
the short-term. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en presentation av bakgrunden till uppsatsens ämne, följt av 
problemformulering som mynnar ut i uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras 
avgränsningar och uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Merger & Acquisitions1 (M&A) är idag en av de mest välkända strategierna för att öka ett 
företags värde, konkurrenskraft och tillväxt. ”Merger” är definitionen för när två företag slås 
ihop och bildar ett nytt medan ”Acquisitions” är definitionen för när ett företag köper upp ett 
annat och går in som ägare i detta (Kongpichayanond, 2009, s. 375). Målet med en M&A-
transaktion är värdemaximering, dvs. att skapa ett värde för det nya företaget som är större än 
de två tidigare företagen tillsammans. M&A används främst som metod för snabb extern 
tillväxt, vilket ofta används då företag inte vill eller kan växa internt (Katz, Simanek, & 
Townsend, 1997, s. 32).  
 
Vid M&A-transaktioner med börsnoterade företag anställs ofta investmentbankrådgivare som 
kan hjälpa till att föreslå, välja och värdera målföretag, hjälpa att finna 
finansieringsmöjligheter för transaktionen och ge strategiska råd (Gaughan, 2010, s. 2). Ett 
beslut att förvärva ett annat företag är ett av de mest inflytelserika investeringsbesluten, då 
det inte bara ändrar företagets egen struktur utan även industri- eller produktkonkurrensen 
och marknadsstrukturen (Thijssen, 2005, s. 2). M&A har även signifikanta effekter på 
aktieägares förmögenhet, på gott och ont beroende på om det är en lyckad transaktion eller 
inte. På grund av detta är det i slutändan aktieägarna som avgör om en transaktion bör 
genomföras eller ej (Schonlau, 2009, s. 5).  
 
Meschi (1997, s. 3) menar att den främsta anledningen till varför företag väljer att genomföra 
mergers är av vinstmaximeringsskäl. Detta kan de nå genom att använda M&A för att t.ex. 
förbättra produktivitets-, distributions- eller finansieringskapacitet genom att uppnå 
stordriftsfördelar, öka sin marknadsmakt och marknadsandel, skapa kostnadseffektivitet och 
synergier eller att tränga undan ineffektiv förvaltning. Vidare menar Meschi att M&A även 
kan ske av icke-vinstmaximerande skäl relaterade till ledares personliga mål, t.ex. att minska 
kassaflödesrisker, öka försäljning och/eller tillväxt eller för ledare att framstå i god dager. I 
det sistnämnda kan alltså ledare initiera en M&A-transaktion för deras egen gagn, snarare än 
för att värdemaximera för företaget.  
 
M&A-aktivitet tycks ske i cykler, likt de ekonomiska, där plötslig uppgång av M&A-
transaktioner åtföljs av plötslig nedgång och bildar så kallade "vågor" (Ribeiro, 2010, s. 9) 
(Gaughan, 2010, s. 35). Forskare har länge förbryllats över detta M&A-aktivitetsmönster och 
det har gjorts många försök att förklara de historiska cyklerna (Resende, 2008, s. 1607). 
Extensiv forskning har gjorts från det makroekonomiska perspektivet och forskare har 
gemensamt lyckats konstatera att M&A-aktivitet definitivt sker i cykler, men att de inte kan 
avgöra varför aktiviteten sker på detta vis (Ribeiro, 2010, s. 7). Historiskt sett så har  
                                                 
1 I litteratur och dagligt tal används ofta "mergers" och "acquisitions" synonymt och det kan ibland vara svårt att 
urskilja dem. I tidigare forskning används ofta uttrycket "mergers" för både mergers och acquisitions, men vi 
har valt att i denna uppsats kalla båda begreppen för "M&A". 
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M&A-aktiviteten i USA (den största, mest dokumenterade marknaden) sedan 1890-talet skett 
i sex stycken fler årscykler (DePamphilis, 2012, s. 13). Detta kan observeras i grafen nedan 
där antal transaktioner mäts mot vänsteraxeln och värdet mäts mot högeraxeln.  
 

 
 

Figur 1 M&A-aktiviteten i USA mellan år 1897-2006. Källa: Omarbetad från (The Boston Consulting Group, 2007, s. 9). 

 

1.2 Problemformulering 

Som tidigare nämnt så saknar litteraturen en bred och övertygande teori som kan förklara 
mergervågsaktiviteten och det finns istället olika del förklaringar och diverse teorier (Ribeiro, 
2010, ss. 11,12,14). Vanligt förekommande teorier, där forskare tycks vara överens, är att 
mergervågor är pro-cykliska och att de triggas av industristörningar, företag- och 
industrivärderingar, kapitallikviditet, företagsstorlek och är påverkade av konkurrens 
(Schonlau, 2009, s. 8). Att förstå varför dessa vågor sker är intressant från en 
makroekonomisk synvinkel men även från en mikroekonomisk synvinkel för att förstå vilka 
tidpunkter som lämpar sig bäst till att genomföra M&A-transaktioner för att dessa ska kunna 
finansieras och struktureras på optimalt sätt (DePamphilis, 2012, s. 13). Det är även viktigt 
att förstå faktorerna som orsakar vågorna för att kunna skapa M&A-strategier vilket är 
oerhört viktigt för företags finansiella utveckling (Schonlau, 2009, s. 6). 
 
Majoriteten av forskningen kring mergervågor fokuserar på ett makroekonomiskt perspektiv 
och det finns ett gap i forskningen kring det mikroekonomiska perspektivet, dvs. företagets 
perspektiv. Den knappa forskning som finns kring företagsnivån fokuserar mest på hur 
företag påverkas av mergervågor, t.ex. hur företag som är tidiga i mergervågor har en 
finansiell fördel (så kallad 'early mover advantage'), men det finns inte mycket forskning 
kring hur det kommer sig att dessa tidiga företag väljer att genomföra mergers vid dessa 
tidpunkter och hur de direkt eller indirekt påverkar vågen (Haleblian, McNamara, Kolev, & 
Dykes, 2012, s. 1). Vidare vill vi därför med denna uppsats komplettera den forskning som 
existerar kring just det enskilda företagets val av tidpunkt för M&A-transaktioner.  
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Vi vill undersöka varför företag väljer att genomföra M&A och hur de resonerar kring 
tidpunkten att genomföra dessa. Vårt mål med uppsatsen är att bidra till forskningen för att 
försöka hitta en förklaring till mergervågsfenomenet genom att iaktta företagets perspektiv 
och varför de väljer att genomföra en M&A-transaktion vid en specifik tidpunkt och inte en 
annan. På så vis vänder vi på den vanligt förekommande forskningsfrågan "varför sker 
mergervågor?" och uppsatsens problemfrågeställning blir:  
 

 Varför väljer företag att genomföra M&A-transaktioner samtidigt som andra företag, 
vilket i sin tur bidrar till M&A-vågor? 
 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som styr det enskilda företagets val av 
tidpunkt för att genomföra M&A-transaktioner. 
 

1.4 Avgränsningar 

Mergervågsfenomenet kan observeras i USA från 1893 till dagens dato, men denna uppsats 
fokuserar enbart på M&A-vågor under tidsperioden 1994-2011. Detta val grundas i att få en 
högre reliabilitet och validitet i uppsatsen då I) en stor del av empirin bygger på företagens 
offentliga årsredovisningar vilka finns tillgängliga från 1994 framåt, och II) då ekonomin, 
regleringar, innovationer och den finansiella marknaden inte har förändrats lika mycket under 
denna mer begränsade tidsperiod som det har gjort under tidsperioden 1893-2011. 
 
Dagens AT&T Inc. hette SBC före SBC:s förvärv av AT&T Corp. år 2005. SBC var ett 
dotterbolag till AT&T Corp. före 1984, men blev ett eget företag i och med den lagligt 
påtvingade avyttringen av AT&T:s alla dotterbolag. Sammanfattningsvis så ägde AT&T 
Corp. SBC som sedan köpte AT&T Corp. och blev AT&T Inc. Vi har i denna uppsats valt att 
historiskt sett följa SBC istället för AT&T Corp. då vi anser att SBC är den största delen av 
dagens AT&T Inc. I uppsatsen när vi enbart nämner "AT&T" så syftar vi på uppdelningen: 
SBC 1994-2004 och AT&T Inc. 2005-2011. 
 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 omfattar uppsatsens teori och det är här den teoretiska referensramen som ligger 
till grund för uppsatsen presenteras. Först redogörs för teorin kring M&A-vågor, sedan teorin 
kring valet av tidpunkt för M&A-transaktioner och slutligen val av teoretisk referensram 
samt teorikritik. 
 
Kapitel 3 omfattar uppsatsens metod och det är här den valda metoden presenteras. Här 
redogörs för val av ansats, datainsamlingsmetod, urval av företag för den beskrivande 
undersökningen, urval av intervjupersoner, mätinstrument, reflektioner kring validitet och 
reliabilitet, dataanalyseringsmetod, följt av metodkritik.  
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Kapitel 4 presenterar uppsatsens empiri. Här beskrivs relevant bakgrundsinformation för de 
valda företagen, deras historiska M&A-transaktioner, en sammanfattning om företagen, samt 
intervjuresultaten. 
 
Kapitel 5 innehåller tolkningen av empirin utifrån den teoretiska referensramen. Först 
jämförs och analyseras data för AT&T:s och IBM:s M&A-aktivitet med varandra, sedan 
jämförs den sammanslagna datan för AT&T och IBM:s M&A-aktivitet med data för den 
globala M&A-aktiviteten, sedan analyseras intervjuresultaten med teorierna och 
avslutningsvis diskuteras resultat och analys.  
 
Kapitel 6 består av uppsatsens slutsatser. I detta kapitel besvaras även uppsatsens 
frågeställning, och avslutningsvis ges uppsatskritik samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenterar vi den sekundärlitteratur och de teorier som utgör den teoretiska 
referensram som ligger till grund för uppsatsen. Vi redogör först för forskningslitteraturen 
och teorierna kring M&A-vågor, sedan kring valet av tidpunkt för M&A-transaktioner och 
slutligen motiverar vi vårt val av teoretisk referensram samt teorikritik.  
 

2.1 M&A-vågor  

En mergervåg kan definieras som en period av drastiskt ökat antal M&A-transaktioner följt 
av ett dropp som leder tillbaka till liknande nivåer som innan uppgången (Haleblian, 
McNamara, Kolev, & Dykes, 2012, s. 2). Genom att studera historisk M&A-aktivitet i USA 
kan man tydligt se sex stora vågor mellan 1897-1904, 1916-1929, 1965-1969, 1981-1989, 
1992-2000 samt 2003-2007 (se Figur 1, s. 2) (DePamphilis, 2012, s. 13). I denna uppsats 
fokuserar vi enbart på den femte (1992-2000) och den sjätte vågen (2003-2007), se Figur 2 
nedan. Beteendena hos dessa vågor var snarlika, men de var trots detta drivna av olika 
orsaker beroende på den ekonomiska miljö som existerade under de specifika tidsperioderna 
(Auerbach, 1991).  
 
Andrade m.fl. (2001) förklarar att olika forskning har försökt ta upp frågan om varför 
mergers sker genom att observera mergeraktivitetens två egenskaper 1) att mergers sker i 
vågor och 2) att mergers inom en våg är ihopsamlade per industri (Andrade, Mitchell, & 
Stafford, 2001, s. 104). Många av dessa studier visar att M&A-vågor generellt har positiva 
samband med aktiepriser, industrichocker och BNP-tillväxt. Olika modeller har använts för 
att mäta M&A-vågor, men oberoende av modell så har man nått samma resultat på 
aggregerad nivå, dvs. man konstaterar att mergers sker i cykler (Ribeiro, 2010, ss. 8,13). 
 
 

 
 

Figur 2 Total Global M&A-data 1990-2010. Källa: Baserad på (The Boston Consulting Group, 2011, s. 8).
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Källa: (The Boston Consulting Group, 2011, s. 8). Siffrorna har estimerats givet en antagen skalenlighet och 
grafen har modifierats för att bättre fylla syftet med uppsatsen och  bättre kunna jämföras med empirin. 
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Den femte mergervågen klassas ofta som den första globala mergervågen som involverade 
globala deltagare och den globala ekonomin och det är från och med denna våg som de 
globala M&A-siffrorna överensstämmer med USA:s (Martynova & Renneboog, 2005, ss. 8-
9) (Ribeiro, 2010, s. 11) (Gaughan, 2010, s. 66). Det var i och med den femte vågen som 
M&A blev en populär strategi för affärsutveckling i Europa och ökade andelen Europeisk 
M&A-volym av den globala till närmare hälften. Dessförinnan bestod den globala volymen 
främst av transaktioner i USA och Storbritannien (Craninckx & Huyghebaert, 2011, s. 10).  
 
Gaughan förklarar att många företag valde M&A som tillväxtstrategi under 90-talet istället 
för interntillväxt då det ansågs vara en snabbare metod. Denna våg bestod av fler strategiska 
mergers och färre fientliga bud än den fjärde vågen (Gaughan, 2010, s. 63). Den femte vågen 
beskrivs ofta som fylld av strategiska megamergers (Ribeiro, 2010, s. 11) bl.a. på grund av att 
företag inte ville upprepa 80-talets misstag att förlita sig på hävstång (Gaughan, 2010, s. 63). 
Transaktionerna i denna våg var även oftare synergistiskt motiverade, samt med fler 
gränsöverskridande transaktioner än tidigare (Craninckx & Huyghebaert, 2011, s. 10).  
 
Den femte vågen var intensivare än de tidigare vågorna mätt i både antal mergers samt värde 
i dollars. Gaughan menar att denna våg framförallt gynnade bank-, finans-, kommunikations- 
och TV-industrierna (Gaughan, 2010, s. 64). Att både nationella och internationella mergers 
ofta skedde mellan företag inom snarlika industrier i den femte vågen menar Martynova & 
Renneboog troligtvis berodde på att företags motiv var tillväxt för att vara delaktiga globalt 
och för att kunna hantera den nya globala konkurrensen (Martynova & Renneboog, 2005, s. 
9). Vågen tog slut vid den åtta månader långa lågkonjunkturen år 2001. USA:s ekonomi 
återhämtade sig mycket svagt men hölls flytande med hjälp av låga räntor. Gaughan (2010) 
menar att dessa räntor hölls låga för länge vilket förenklat bidrog till en bostadsbubbla, ledde 
till en bolånebaserad värdepappersmarknad och i sin tur ledde till finanskrisen 2007 som 
avslutade den sjätte vågen (Gaughan, 2010, s. 71).  
 
Den femte vågen tycks ha varit orsakad av stora skillnader mellan marknadsvärdering av 
företag vilket bidrog till att högt värderade företag köpte undervärderade företag, medan den 
sjätte vågen snarare orsakades av billiga banklån och finansiering (Alexandridis, Mavrovitis, 
& Travlos, 2011, s. 4). De låga räntorna gjorde det möjligt för en Private Equity-ökning då 
förvärv som förlitade sig på hävstång blev billigare och finansiering av eget kapital fanns 
tillgängligt (Gaughan, 2010, s. 71). Vid 2007 började investerare te sig skeptiskt till 
kreditmarknaden och antalet mergers sjönk i takt med att krisen blev större och slutligen tog 
M&A-vågen därför slut (Alexandridis, Mavrovitis, & Travlos, 2011, s. 2).  
 
Som tidigare nämnt så saknar litteraturen en enhällig teori som kan förklara M&A-vågorna 
trots extensiv empirisk och teoretisk forskning, det finns istället flera delförklaringar. En 
vanligt förekommande teori är att M&A-vågor triggas av makroekonomiska faktorer så som 
konjunkturer, samt att det finns positiva samband mellan M&A-aktivitet och förändringar i 
ekonomisk tillväxt och kapitalmarknadstillstånd. Martynova och Renneboog (2005) menar 
vidare att M&A ofta sker när ekonomier håller på att återhämta sig från t.ex. en ekonomisk 
depression eller finanskris (Martynova & Renneboog, 2005, s. 26). Becketti (1986) finner i 
sin empiriska studie att en tredjedel av variationen i aggregerad M&A-aktivitet kan motiveras 
av makroekonomiska förändringar och av dessa förändringar så påverkar realräntan M&A-
aktiviteten mest vilket hänger ihop med företags beroende av lån för att kunna finansiera 
transaktioner (Becketti, 1986, s. 26). 
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Att mergers inom en våg är ihopsamlade per industri pekar på att mergers kan ske som en 
reaktion på oanade chocker mot industristrukturen (Andrade & Stafford, 2004), t.ex. 
teknologiska- och finansiella uppfinningar eller avreglering framförallt p.g.a. förändrad 
konkurrenspolicy. Gällande reglering så har aktiv tillsyn och antikartellagar gjort det svårare 
för företag att genomföra M&A-transaktioner för marknadsinflytande sedan 1940-talet 
(Gregor, Mitchell, & Stafford, New Evidence and Perspectives on Mergers, 2001, s. 103).  
 
Det tycks även vara olika industrier som är aktiva vid olika vågor, dvs. en industri som har en 
hög mergeraktivitet i en våg är inte trolig att ha en hög aktivitet i de kommande vågorna. 
Detta tyder på att mergeraktiviteten kan bero på att industrier reagerar på industrichocker och 
som ett resultat omstrukturerar de sig genom mergers (Andrade, Mitchell, & Stafford, 2001, 
s. 107). Martynova & Renneboog (2005) menar även att M&A som sker tidigt i en våg är 
påverkade av industrichocker och att dessa ofta är synergiskt motiverade. Dessa transaktioner 
värdemaximerar på kort sikt, medan värdeförstörande M&A ofta sker i den andra halvan av 
vågen (Martynova & Renneboog, 2005, s. 36).  
 

2.2 Företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner 

Dagens forskning är mycket utvecklad när det gäller det makroekonomiska perspektivet, 
dock finns det många gap i forskningen gällande det mikroekonomiska perspektivet. Den 
knappa forskning som finns kring företagsperspektivet är oftast fokuserad kring hur företag 
påverkas av vågorna, snarare än hur de påverkar vågorna (Haleblian, McNamara, Kolev, & 
Dykes, 2012, s. 1). Varför mergers sker är en omdiskuterad fråga och trots den väsentliga 
utvecklingen av mergerlitteratur menar (Kastrinaki & Stoneman, 2007, s. 2) och (Gregor, 
Mitchell, & Stafford, 2001, s. 103) att det inte finns någon samstämmighet kring vilka de 
avgörande faktorerna bakom mergers är, eller tidpunkten för mergers. Den mest traditionella 
teorin är att företag genomför en M&A-transaktion om värdet hos de sammanslagna 
företagen är större efter mergen än före. Motiveringen till att vinstmaximera kan t.ex. vara att 
öka sin effektivitet genom stordriftsfördelar eller synergier, öka sitt marknadsinflytande eller 
utnyttja diversifieringsmöjligheter.  
 
Vidare finns det teorier som tyder på att företag väljer att dra fördel och utnyttja tidpunkter 
med ekonomisk osäkerhet för att kunna genomföra M&A-transaktioner till ett bättre pris. 
Under vissa tidpunkter tenderar vissa företag att bli övervärderade medan andra 
undervärderas. Teorier visar att övervärderade företag då utnyttjar detta genom att genomföra 
M&A med mindre värderade företag, som sedan kommer att öka i värde då marknaden 
stabiliserats (Martynova & Renneboog, 2005, s. 9). Om ett företag har flera potentiella 
köpare vid samma tidpunkt så kan det leda till en budgivningsprocess som bidrar till att 
företaget värderas högre (Weaver, Harris, Bielinski, & Mackenzie, 1991, s. 86). Vidare 
menar Kastrinakti och Stoneman (2007) att företagsspecifika egenskaper spelar en stor roll 
när det gäller val av tidpunkt för mergers. Företag som har låg tillväxt men är resursrika, 
företag som betalar låg utdelning, företag som har hög tillväxt men är resursfattiga, eller 
företag som har låga investeringsmöjligheter är alla ansedda attraktiva målföretag (Kastrinaki 
& Stoneman, 2007, s. 1). 
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Teorin om förebyggande M&A innebär att osäkerheten kring företags konkurrenters M&A-
aktivitet kan påverka det egna företagets beslut om att genomföra M&A-transaktioner. Detta 
t.ex. genom att ett företag kan försöka genomföra en M&A-transaktion innan konkurrenterna 
genomför en transaktion med det målföretaget. Denna typ av förebyggande M&A kan verka 
dyrbar, men företag kan anse att det vore dyrare för företaget att förlora marknadsandelar 
genom att konkurrenten genomför denna transaktion (Kastrinaki & Stoneman, 2007, s. 3). Så 
kallade hjordeffekter är en nära besläktad teori om att mergers triggar andra mergers hos 
rivalföretag p.g.a. att det signalerar att det kan finnas viktiga effektivitetsvinster eller 
kostnadsbesparingar och företag anser då att dessa vinster eller besparingar även kan gälla för 
dem (Kastrinaki & Stoneman, 2007, s. 12).  
 
Malmande och Tate (2008) har undersökt drygt 400 större företag i USA och deras studie 
visar att företag vars VD har ett mycket stort självförtroende i högre grad genomför M&A-
transaktioner. Studien visar att chanserna för att VD:n tar beslut som handlar om att 
genomföra M&A är 65% högre än i företag där VD:n inte anses vara övermodig och ha ett 
för stort självförtroende (Malmendier & Tate, 2008, s. 20). Detta behöver dock inte ha något 
direkt samband med att företaget genomför eller kommer att genomföra fler M&A men 
studien visar att chanserna ökar om företagets VD har dessa personliga egenskaper. Studien 
visar också att en sådan typ av VD beslutar att genomföra fler M&A-transaktioner, men att 
kvaliteten på dessa ofta är lägre (Malmendier & Tate, 2008, s. 42).  
 
Ett företag växer ofta genom M&A och så även VD:n, och Dutta, MacAulayb och Saadic 
(2011) anser att vissa företags VD drar nytta av M&A för att själva växa i sin roll. En annan 
studie visar att en VD som känner avundsjuka gentemot andra företag genomför fler och 
dyrare M&A-transaktioner (Thakor & Anand, 2009, ss. 26-27). Kastrinki och Stoneman 
(2007) nämner att ledare inom framgångsrika företag ofta tror sig kunna leda andra företag 
bättre. Detta leder ofta till att dessa genomför M&A med mindre framgångsrika företag, just 
för att de tror sig vara bättre ledare (Kastrinaki & Stoneman, 2007, s. 10).  
 
Tidigare forskning har även föreslagit att innovativa företag tenderar att vara först i 
mergervågor, men att de har en kortlivad finansiell fördel av att vara först p.g.a. att 
konkurrenter följer med i vågen (Haleblian, McNamara, Kolev, & Dykes, 2012, s. 1). En 
tidigare studie visar att M&A ofta genomförs då nya innovationer introduceras på 
marknaden. Studien visar även att det är de framgångsrika företagen inom 
tillverkningsindustri som ofta köper upp de mindre framgångsrika företagen (Lehto & 
Lehtoranta, 2006, ss. 22-23). 
. 

2.3 Val av teori och teorikritik 

M&A-vågor har varit ett mycket omdiskuterat ämne under den största delen av 1900-talet på 
grund av att ingen än så länge har lyckats finna en enhällig förklaring till vågfenomenet. 
Vissa teorier kan stämma för en våg, men inte nödvändigtvis stämma för en annan. Likväl 
finns teorier som stämmer under vissa tidsperioder, ekonomiska förutsättningar, industrier, 
etc. Även olika metoder att mäta data kan leda till olika förklaringar av vågorna. Forskningen 
är överens om att vågorna sker, men varför de sker är omdiskuterat och detta leder till en stor 
mängd av litteratur och teorier kring M&A-vågor.  
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Vi har i denna uppsats valt att presentera de vanligast återkommande teorierna som vi även 
har funnit mest forskning kring från olika källor och vi tror därför att dessa är mest sannolika. 
Kritik mot teorin är även att mycket litteratur baseras på äldre forskning daterad så långt bak 
som till 1930-talet och att denna forskning därmed kan vara föråldrad eller inte längre lika 
relevant. Forskning som baseras på data från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
baseras även på data som kan vara ofullständig då M&A-transaktioner inte dokumenterades 
på samma sätt som från mitten av 1900-talet och framåt. För att motverka att detta påverkar 
kvaliteten av vår uppsats har vi valt att presentera både de mer generella M&A-vågsteorierna 
som är baserade på en blandning av äldre och nyare litteratur, samt att presentera de femte- 
och sjätte M&A-vågorna med modernare teorier om varför dessa individuella vågor skedde. 
Kritik till den nyare litteraturen är att det finns en betydligt mindre volym av forskning kring 
ämnet. På grund av dessa faktorer har vi valt att diskutera och jämföra våra resultat i analysen 
med både teorin för de senaste två M&A-vågorna samt den äldre M&A-vågsforskningen.  
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för vår valda metod. Vi redogör för val av ansats, 
datainsamlingsmetod, urval av företag för vår beskrivande undersökning, urval av 
intervjupersoner, mätinstrument, reflektioner kring validitet och reliabilitet, 
dataanalyseringsmetod, samt metodkritik.  
 

3.1 Ansats 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ och kvalitativ beskrivande undersökning bestående 
av företagen IBM och AT&T. Vi ansåg att denna datainsamlingsmetod var den lämpligaste 
då vi med hjälp av kvantitativ data från årsredovisningarna har sammanställt grafer som visar 
hur företagens M&A-transaktioner sett ut under vår studerade tidsperiod. Vidare har vi 
studerat företagens årsredovisningar för att få en ökad förståelse för respektive företags 
agerande gällande M&A. Vi ville även få en ökad förståelse för varför företag väljer att 
genomföra M&A-transaktioner vid specifika tidpunkter och vår ursprungliga idé var att 
genomföra en intervju med respektive företag. Varken IBM eller AT&T kunde dock ställa 
upp på intervjuer och hänvisade oss istället till den information som fanns tillgänglig på deras 
hemsidor.  
 
Eftersom vi ville komplettera vår kvalitativa och kvantitativa data om företagen med 
ytterligare kvalitativ data kring M&A för att få en djupare förståelse kring varför företag 
väljer att genomföra M&A vid specifika tillfällen valde vi att genomföra kvalitativa 
intervjuer med fyra personer från olika investmentbanker. Vi ansåg detta passande och 
intressant för att komplettera vår data med en mer objektiv syn på M&A. Varför vi valde att 
genomföra kvalitativa intervjuer är att vi genom denna metod kan ställa öppna frågor utan 
förutbestämda svarsalternativ (Andersen, 2008, s. 161).  
 

3.2 Datainsamling 

IBM och AT&T är båda stora och väletablerade företag på den amerikanska marknaden och 
vi har med hjälp av deras hemsidor kunnat finna historik kring såväl företagen som deras 
M&A-transaktioner. Vår kvalitativa data kring dessa företag består av företagens 
årsredovisningar som finns publicerade på respektive hemsida. Vi har studerat 
årsredovisningarna för att försöka finna anledningar till varför IBM och AT&T valt att 
genomföra M&A vid specifika tillfällen. För insamlingen av data för M&A-transaktioner 
som företagen gjort under vår valda tidpunkt har vi därför använt oss av företagens 
årsredovisningar. 
  
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med investmentbankrådgivarna för att få en 
djupare förståelse för varför företag väljer att genomföra transaktioner vid olika tidpunkter. 
Då de har en mycket viktig roll vid planering och utförande av M&A-transaktioner så ser de 
"båda sidorna av myntet” och kan ge objektiva svar och motiveringar till varför de tror att 
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företag agerar som de gör i vissa situationer. Vi anser att vårt metodval är passande och att de 
empiriska datakällorna kompletterar varandra mycket väl. 
Vi har under intervjuerna med investmentbankrådgivarna valt att ställa frågor om företags 
initiativ och perspektiv gällande M&A-transaktioner och val av tidpunkt. Vi har inte 
fokuserat på själva bankerna utan istället valt att fokusera på deras klienter, vilket är den mest 
intressanta synvinkeln i förhållande till vårt syfte med uppsatsen. Att enbart se till antalet 
transaktioner företag gjort under en särskilt tidpunkt säger oss inte mycket om själva orsaken 
till varför dem valde just denna tidpunkt. Genom att intervjua investmentbankrådgivare och 
då fokusera på vad de tror kan orsaka företags val av tidpunkt i kombination med datan vi 
samlat in genom vår studie av IBM och AT&T så ökade detta förståelsen för det problem vi 
valt att studera.  
 
För att finna relevant fakta och tidigare forskning till vårt teoriavsnitt har vi använt oss av 
Summon@BTH, Business Source Premier, JSTOR och Google Scholar. Sökorden vi har 
använt oss av är: Mergers, acquisitions, merger timing, merger waves, valuation, CEO, IBM, 
AT&T, merger strategy, IBM merger, AT&T merger. Sökorden har använts både enskilt och i 
kombination med varandra. 

 

3.2.1 Urval av företag för den beskrivande undersökningen 
Urvalet av de aktuella företagen för vår studie gjordes icke-slumpmässigt och vi hade i 
förväg vissa krav som skulle uppfyllas. Vi valde att studera IBM och AT&T då de är två 
mycket stora och väletablerade företag i USA som har existerat och varit aktiva under hela 
delen av den studerade tidsperioden. Företagen valdes p.g.a. att de är börsnoterade och deras 
M&A-transaktioner är således offentliga handlingar. Genom att välja två stora företag ansåg 
vi oss bäst kunna finna dokumenterad historik kring företagens genomförda M&A-
transaktioner, trots att vår tidsperiod sträcker sig flera år bakåt i tiden. Vidare är AT&T ett 
företag inom telekomsektorn, en sektor där M&A-strategier idag är mycket använda och 
välutvecklade. Vi fann det därför intressant för uppsatsens syfte att studera ett 
telekomföretags utveckling under vår valda tidsperiod.  
 

3.2.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet inför de kvalitativa intervjuerna med investmentbankrådgivarna gjordes icke-
slumpmässigt. Urvalet av investmentbankrådgivare har skett oberoende av de företag som är 
aktuella i vår studie. Vi hade personliga kontakter vid olika investmentbanker och valde 
därför att använda oss av dessa kontakter i vår uppsats. De investmentbankrådgivare vi valt 
att intervjua arbetar vid fyra av världens största investmentbanker med expertis inom M&A. 
Alla fyra arbetar på investmentbanker i London, en av världens största finansstäder. Vidare 
har de fyra personer vi valt att intervjua stor kunskap inom M&A, både generellt men också 
inom telekomsektorn. De har alla extensiv erfarenhet inom M&A-sektorn och av att jobba 
med börsnoterade företag vilket vi fann relevant för vår uppsats. 
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3.3 Mätningar 

Vi har genom respektive företags hemsida kunnat finna företagens årsredovisningar från år 
1994-2011. Genom att utgå från dessa ansåg vi att vi skulle få den mest riktiga och trovärdiga 
informationen gällande företagens transaktioner. Årsredovisningar är pålitliga källor då det 
finns mycket regler gällande innehållet. Årsredovisningarna presentar antalet genomförda 
M&A-transaktioner under respektive år och det är dessa data vi har använt oss av. Det totala 
värdet per år som vi har använt oss av är det värde som återfinns i kassaflödesanalysen. Detta 
kan skilja sig något från det absoluta värdet då transaktioners betalning kan ske på olika sätt, 
kassaflödesanalysen presenterar enbart värdet på de transaktioner som är betalda med likvida 
medel.  
 
Vidare presenteras inte alltid det absoluta värdet i årsredovisningarna, ibland presentas enbart 
några av årets större transaktioner och värdet av resterande utelämnas. Andra källor 
presenterar absolut värde för företagen men beroende på källa så skiljer sig värdena åt. Vi 
valde därför att utgå från IBM:s och AT&T:s årsredovisningar och säkerställde därmed att vi 
fick pålitlig data. Genom att använda data från kassaflödesanalysen säkerställde vi även att vi 
fick likvärdig information från båda företagen, vilket var viktigt för att vi skulle kunna 
jämföra dessa. Vi fick även tillgång till mer data för värdet under fler år genom detta 
tillvägagångssätt än om vi skulle använt oss av de absoluta värdena som finns angivna i 
årsredovisningarna.  
 
IBM har i sina årsredovisningar presenterat det absoluta värdet för nästan alla år under vår 
studerade tidsperiod, något som AT&T inte har. Vi har därför valt att jämföra IBM:s absoluta 
värde med värdet från kassaflödesanalysen. Detta för att få en uppfattning om hur pass 
mycket värdena kan skilja sig åt mellan åren. För IBM finns en mycket liten skillnad gällande 
dessa värden; värdet från kassaflödesanalysen är något lägre men följer kurvan av det 
absoluta värdet. Dock saknas data för de första åren i vår studera tidsperiod, både för absolut 
värde och värde i likvida medel. Vi har sammanställt dessa data i en figur för att tydliggöra 
detta, se bilaga 2. Då kurvorna följer varandra och skillnaden inte är stor har vi antagit att 
liknande gäller för AT&T. Vi har även analyserat årsredovisningarna och försökt finna 
anledningar till företagens M&A-transaktioner under respektive år. Företagen anger under de 
flesta år inom vilka områden de genomfört M&A, vad som påverkat företaget under året, 
exempelvis nya innovationer eller ekonomisk osäkerhet och ibland även varför de genomfört 
vissa transaktioner.  
 
Vi har inför våra intervjuer med investmentbankerna färdigställt sju frågor. Med dessa frågor 
försöker vi fånga hur företag resonerar när de ska genomföra M&A-transaktioner, hur 
tidpunkten spelar roll samt vilka inre och yttre faktorer som kan påverka transaktioner. 
Vidare har vi försökt konstruera öppna frågor, där vi försöker att inte ge några exempel som 
kan påverka svaret, de flesta frågor är konstruerade i stil med ”Vad anser du?” för att få den 
intervjuades syn på frågan. För intervjuguide, se bilaga 1. Vi har genomfört fyra intervjuer, 
varav en personlig intervju och resterande är telefonintervjuer. Varför vi valde olika 
intervjutyper var p.g.a. att telefonintervjuer passade tre av de intervjuade bäst. Vårt mål var 
att genomföra personliga intervjuer med alla fyra, men vi har trots olika typer av intervjuer 
fått bra och användbara svar på våra frågor med möjlighet att återkomma för följdfrågor.  
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3.4 Validitet och reliabilitet 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt i vår undersökning, dvs. att undersökningen är 
oberoende av vem som utför denna samt under de omständigheter undersökning skett 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152) har vi i förväg valt att förbereda intervjufrågor. Vi 
säkerställde därmed att alla intervjuade fick samma frågor och grundförutsättningar, dock kan 
följdfrågor ha uppkommit under en intervju och antalet frågor kan därmed skilja sig åt mellan 
intervjuerna. Genom att i förväg förbereda och sammanställa intervjufrågor säkerställer vi 
även validiteten på de mätinstrument vi valt att använda. Det vill säga att vi mäter det vi 
avser att mäta och att det vi mäter är relevant i förhållande till teorin/verkligheten (Lundahl & 
Skärvad, 1999, ss. 150-151). Genom att utgå från teori och tidigare forskning inom ämnet 
kunde vi med intervjuerna fokusera på de områden vars forskning idag är bristfällig och på så 
vis få en bättre förståelse för det problem vi valt att studera.  
 
Vi har enbart valt att studera två företags enskilda M&A-transaktioner och vårt resultat kan 
därför inte anses gälla för alla företag. Resultatet av vår analys kan med säkerhet inte heller 
antas vara helt i linje med vad IBM och AT&T resonerar i vissa situationer. Genom att 
intervjua investmentbankrådgivare har vi fått en objektivare bild över hur enskilda företag 
resonerar, och perspektivet kan därför inte antas vara specifikt för IBM och AT&T, utan ett 
mer generellt företagsperspektiv. Vi har även valt att fokusera på transaktioner som skett 
under tidsperioden 1994-2011 på grund av att en stor del av vår empiri bygger på företagens 
offentliga årsredovisningar och dessa finns tillgängliga från år 1994 och framåt. Ekonomin 
har under denna tidsperiod inte förändrats lika mycket gällande regleringar, innovationer och 
den finansiella marknaden än om vi skulle valt att studera hela tidsperioden med observerade 
M&A-vågor, dvs. år 1893-2011.  
 

3.5 Dataanalysering 

Vi har valt att analysera vår empiriska data utifrån de teorier och den forskningslitteratur vi 
har funnit kring ämnet. Vi kommer inte att analysera teorierna, utan vår analys utgår från de 
teorier vi funnit i vår studie och vi gör därefter en analys och jämförelse mellan teorin och vår 
empiriska data. Vi har till att börja med jämfört och analyserat vår data för IBM & AT&T för 
att se huruvida det finns likheter och skillnader i företagens agerande gällande deras M&A-
aktivitet och vad dessa kan tänkas bero på. Vi har här valt att jämföra hur företagens 
transaktioners värde och antal skiljer sig åt och därefter kompletterat med den kvalitativa 
datan från företagens årsredovisningar för att få företagets förklaring av transaktionerna eller 
företagets situation och potentiella risker som kan ha påverkat. Vi har därigenom kunnat 
förstå varför företagens aktivitet ökar och minskar vid vissa tidpunkter, och även varför 
aktiviteten ibland skiljer sig åt mellan företagen.  
 
Vi har sedan valt att jämföra detta med de teorier vi funnit kring varför företag väljer en 
tidpunkt framför en annan för att se hur väl teorierna stämmer överens med företagens 
agerande. Vidare har vi analyserat intervjuerna och studerat huruvida intervjupersonernas 
åsikter stämmer överens med teorierna kring val av tidpunkt för M&A och M&A-vågor. Vi 
har tittat på om de teorier som anses vara viktigast stämmer överens med de teorier 
intervjupersonerna anser vara de viktigaste. Vi har även valt att genomföra en korrelation i 
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SPSS för att se hur pass mycket vår data korrelerar med global M&A-data. Detta för att vi 
skulle kunna få en bättre bild av hur väl företagens agerande stämmer överens med den 
globala bilden och därigenom kunna dra slutsatser om hur pass mycket det enskilda 
företagets agerande påverkar M&A-vågor. Vi har valt att analysera och jämföra våra 
studerade företag med den aggregerade bilden, dvs. för att finna eventuella likheter och 
skillnader mellan dessa två samt huruvida det finns teorier som stödjer detta. 
 
Vi har slutligen valt att analysera och ställa våra empiriska datakällor mot varandra, dvs. hur 
IBM:s och AT&T:s val av tidpunkt stämmer överens med de intervjuresultat vi fått. Genom 
att analysera IBM:s och AT&T:s agerande i förhållande till varandra och teorin, intervjuerna 
i förhållande till teorin, IBM och AT&T i förhållande till den globala bilden och M&A vågor 
samt att ställa data om IBM och AT&T mot intervjuresultaten fått en mycket bra förståelse 
för det problem vi valt att studera.  
 

3.6 Metodkritik 

Vi har i vår studie av IBM och AT&T enbart utgått ifrån den data som presenteras i 
företagens årsredovisningar. Vi kan därmed ha missat transaktioner som skett om företagen 
inte har presenterat dessa i årsredovisningarna. Vidare kan värdet skilja sig något åt för värdet 
per år för genomförda transaktioner jämfört med det absoluta värdet. Detta då vi utgått ifrån 
de värden som presenteras i kassaflödesanalysen i årsredovisningarna, och detta värde visar 
hur mycket av företagets likvida medel som använts vid årets M&A-transaktioner. Kritik kan 
därför riktas mot att vi valt att jämföra vår data med den globala trots att värdena är angivna i 
olika typer, absolut och värde i likvida medel.   
 
Vi saknar även data för IBMs M&A-transaktioners värde under åren 1994 samt 1997-1998, 
men detta kan som vi tidigare nämnt bero på att företagen valt att betala på annat sätt än med 
likvida medel. Under åren 1995-1996 finns endast värdet för två enskilda transaktioner 
presenterade, även här kan resterande transaktioner under åren ha betalats på annat sätt varför 
värdet då inte syns i kassaflödesanalysen.   
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4 Empiri 

I detta kapitel redogör vi för våra vetenskapliga resultat. Vi går in på relevant 
bakgrundsinformation för företagen samt presenterar deras kvantitativa och kvalitativa 
historiska M&A-information från årsredovisningarna, samt en sammanfattning. 
Avslutningsvis presenterar vi intervjuresultaten.  

4.1 AT&T 

4.1.1 AT&T:s bakgrund 
AT&T grundades 1875 i och med Alexander Graham Bells uppfinning av telefonen (Brown, 
1991). Under den största delen av 1900-talet så var AT&T förknippat med telefoni, då 
företaget som reglerad monopol hade cirka 90 procent av befolkningen som sina kunder 
(Martin, 2004, s. 2). I och med en antikartellstämning från USA:s Justitiedepartement år 1982 
tvingades AT&T dela upp sig i åtta delar då företaget ansågs vara för stort, mäktigt och ha för 
stort inflytande på marknaden. År 1984 delades därför det så kallade ”Bell System” upp och 
blev AT&T, US West, Nynex, BellSouth, Ameritech, SNET, Pacific Telesis och 
Southwestern Bell (SBC) (Brown, 1991). Hochheiser (1990) förklarar att från att ha haft över 
en miljon anställda, hade det fortsatta "nya" AT&T nu endast 373,000 anställda, och från att 
ha haft $149,5 miljarder USD i tillgångar hade det nya AT&T nu endast $34 miljarder USD. 
Den nya utmaningen för AT&T blev nu att bygga upp ett starkt företag i en konkurrerande 
sektor, till skillnad från dess tidigare monopol (Hochheiser, 1990).  
 
AT&T:s uppdelade dotterbolag, de så kallade "Baby Bells"-företagen, lyckades genom 
strategiska M&A-transaktioner slås samman och växa starkare tillsammans. Då Telelagen 
infördes 1996 ökade konkurrensen på telekommarknaden och marknaden började 
konsolidera. År 1997 förvärvade SBC Baby Bell-syskonet Pacific Telesis och fortsatte som 
SBC, även Nynex och Bell Atlantic ingick en acquisition och fortsatte som Bell Atlantic, på 
så vis blev de åtta avyttrade Baby Bell-företagen nu sex stycken. År 1999 köpte SBC upp 
Ameritech och fortsatte som SBC. År 2005 köpte SBC upp AT&T men fortsatte under 
namnet AT&T. Från åtta företag fanns nu bara fyra kvar. Dagens AT&T består genom olika 
mergers och acquisitions av fem av de ursprungliga åtta uppdelade företagen: AT&T (så 
kallat ”Ma Bell”), Ameritech, Bell South, Pacific Telesis och Southwestern Bell (AT&T) 
(The Wall Street Journal, 2011).   
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4.1.2 AT&T:s M&A-historik 
 
Tabell 1 AT&T:s M&A-data  1994-2011.  Källa: AT&T:s offentliga årsredovisningar (1995-2012). 

 

År Antal Värde (likvida medel, miljoner USD) 

1994 6 1,182 
1995 7 1,186 
1996 4 442 
1997 5 2,190 
1998 3 3,261 
1999 7 5,198 
2000 5 5,121 
2001 1 445 
2002 1 731 
2003 0 8 
2004 3 74 
2005 2 169 
2006 5 527 
2007 3 2,873 
2008 5 10,972 
2009 4 983 
2010 5 2,906 
2011 3 2,836 

 
4.1.3 Sammanfattning  
 

 
Figur 3 AT&T:s M&A-data år 1994-2011. Källa: Graf baserad på AT&T:s offentliga årsredovisningar (1995-2012). 
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SBC (före det blev AT&T år 2005) genomförde många transaktioner kring 1994-1995 på 
grund av teknologiska framsteg. De investerade främst inom två växande teknologier: 
mobiltelefoni samt kabel-TV/video. De investerade även och blev delägare i företag 
utomlands. Transaktionerna påverkade inte företagets likvida medel märkvärt på grund av att 
nya teknologier är billiga investeringar. År 1996 infördes Telelagen som syftade till att 
underlätta för konkurrens inom telekommunikationsindustrin, SBC kommenterar dock 
genomgående i deras årsredovisningar att Telelagen öppnade upp gränserna för mindre- och 
alternativa företag som inte tidigare varit aktiva inom telekom, men att lagen istället 
begränsade investeringsmöjligheter för telekommunikationsföretag. Den ökade konkurrensen 
menar SBC spelade in från 1996-1997 framåt. 
 
SBC förklarar att marknaden konsoliderade aktivt åren efter 1996. SBC:s M&A-aktivitet 
ökade 1999 och ökningen bestod till stor del av investeringar i mobilverksamheter. Detta var 
även det år då SBC:s mobilföretag Cingular Wireless skapades. År 2001 var SBC mycket 
tydliga i deras årsredovisning med att poängtera frustrationen kring Telelagens reglering och 
hur detta i samband med nedgångar i USA:s ekonomi var ett stort hinder för företagets 
utveckling. SBC som ville utveckla och specialisera sig inom bredband/data kunde inte 
möjliggöra detta på grund av regleringen och samtidigt fick företaget inte in lika mycket 
intäkter via telefonin och deras andra tjänster och produkter p.g.a. den svaga ekonomin och 
att kunder inte spenderade lika mycket. Svackan fortsatte år 2002 och 2003.  
 
I och med SBC:s mobilverksamhets acquisition av AT&T wireless, samt teknologiska 
framsteg så började trenden vända. AT&T nämnde ingenting i årsredovisningarna om när 
USA:s ekonomi börjat förbättras igen, men enligt vår egen forskning så är det kring denna 
tidpunkt som ekonomin har börjat stabiliseras igen. Mellan 2004 och 2010 kan man 
observera en liknande trend sett till antal transaktioner och mellan 2005-2009 sett till värde. 
2005 förvärvade SBC AT&T ("ma bell") och företaget såg direkt starkare ut igen. AT&T 
(som företaget nu fortsatte som) började investera i teknologiska företag för att utveckla sin 
inriktning på bredband/data. Den största M&A-transaktionstoppen sett till värde var år 2008 
följt av en skarp nedgång kring finanskrisen 2009, en ökning igen 2010 följt av ytterligare en 
svacka år 2011.  
 
 

4.2 IBM 
 

4.2.1 IBM:s bakgrund 
IBM, International Business Machines Corporation grundades 1911 genom en merger av 
företagen International Time Recording Company, Computing Scale Company och 
Tabulating Machine. Då företaget grundades hette det Computing-Tabulating-Recording 
Company (C-T-R) men döptes sedan om till IBM år 1924 (IBM, 2012). Under 1960-talet 
genomfördes en förändring i företaget vilket förändrade IBM:s marknadsföring. 
Förändringen innebar att företaget kunde erbjuda kunderna individuellt anpassade produkter 
istället för tidigare färdiga lösningar innehållande hårdvara, mjukvara och service. Denna 
förändring lade även grunden till varför IBM idag är världsledande på marknaden (IBM, 
2012).  
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Under mitten av 1990-talet uttalade sig IBM:s VD om företagets nya vision; 
nätverkstekniken. Denna teknik ansågs öka tillväxten inom branschen och företaget skulle nu 
fokusera på denna nya teknik. IBM genomförde under slutet av 1990-talet två acquisitions 
(av företagen Lotus och Tivoli), vilket ledde till att denna del av företaget blev den snabbast 
växande under dessa år (IBM, 2012). Sedan början av 2000-talet har IBM förvärvat 130 
företag genom acquisitions och räknar även med att spendera över 20 miljarder US dollar 
fram till år 2015 på just M&A-transaktioner (IBM, 1995-2012).  
 
 

4.2.2 IBM:s M&A-historik 
 
Tabell 2 IBM:s M&A-data  1994-2011.  Källa: IBM:s offentliga årsredovisningar (1995-2012). 

År Antal Värde (likvida medel, miljoner USD) 

1994 3 Värde saknas 
1995 10 2,880 
1996 18 716 
1997 12 Värde saknas 
1998 9 Värde saknas 
1999 17 1,321 
2000 9 329 
2001 2 916 
2002 12 3,158 
2003 9 1,836 
2004 14 1,738 
2005 16 1,428 
2006 13 3,799 
2007 12 1,009 
2008 15 6,313 
2009 6 1,194 
2010 17 5,922 
2011 5 1,811 
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4.2.3 Sammanfattning 
 

 
 
Figur 4 IBM:s M&A-data år 1994-2011. Källa: Baserad på IBM:s offentliga årsredovisningar (1995-2012) 

 
Under början av 1990-talet uttalade sig IBM:s VD om att företaget nu skulle fokusera på 
”nätverksvärlden” samt att It-teknologin skulle komma att revolutionera under kommande år. 
Detta syns tydligt i figur 4 under exempelvis år 1995-1996 då företaget genomförde ett stort 
antal acquisitions. Värdena under 1995-1996 gäller enbart för två företag, ett respektive år. 
År 1995 genomförde IBM en acquisition med Lotus för att ta företagets första steg in i 
”nätverksvärlden”. Under 1998 sjönk aktiviteten och IBM har under detta år påverkats av 
oroligheter i Asien och Latinamerika samt att priserna börjat pressas för flertalet produkter 
inom branschen. IBM sa sig också ha påverkats av oron inför övergången till 2000-talet då 
”år 2000 problemet/Y2K” blev mycket omdiskuterat i media. År 1998 förutspåddes även att 
internet skulle växa under den närmaste tiden, vilket det visade sig göra och IBM:s aktivitet 
ökade därför under 1999. Dock var det sammanlagda värdet mycket lågt.  
 
År 2000 sprack It-bubblan och en tydlig nedgång syntes detta år, både i antal och i värde. 
Året efter sjönk antalet samtidigt som värdet ökade jämfört med tidigare år. Företaget växte 
under 2001 trots It-bubblan och rankades som nummer ett eller två bland företag inom 
samma bransch. År 2002 syntes en tydlig uppgång, både för antal och värde. IBM:s VD sa att 
år 2002 var ett tufft år för företag inom IT-industrin, året innan rådde en stor osäkerhet i 
branschen och detta var enligt VD:n den bästa tidpunkten för att investera i framtiden. IBM 
genomförde under året acquisitions inom mjukvara, men även inom strategisk outsourcing 
och konsulttjänster. IBM blev året efter ledande inom strategisk outsourcing.  
 
År 2004 genomförde IBM något fler acquisitions samtidigt som värdet av dessa sjönk något. 
Även året därpå steg antalet något samtidigt som värdet sjönk jämfört med föregående år. 
IBM sa sig under 2004 ha lyckats förvandla sin vision (som nämndes i början av 1990-talet) 
till riktiga resultat. Företaget fortsatte att växa under 2004 och blev nummer ett i världen 
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inom IT-service, servrar och IT-outsourcing, områden där företaget tidigare år genomfört 
acquisitions. År 2006 sjönk antalet, men värdet ökade med mer än det dubbla jämfört med 
året innan. IBM:s VD nämnde under föregående år att IT-industrin förändras allt snabbare på 
grund av bl.a. teknologiutveckling och globaliseringen och företaget måste nu satsa på de 
mest värdefulla delarna för att även i fortsättningen kunna växa. År 2007 var antalet i princip 
oförändrat medan värdet sjönk drastiskt.  
 
År 2008 rådde en stor osäkerhet gällande den globala ekonomin, trots att IBM:s aktivitet 
ökade drastiskt jämfört med föregående år. Osäkerheten i ekonomin fortsatte även under 
2009 på grund av finanskrisen och IBM:s aktivitet sjönk under detta år. Dock sa företaget att 
dem var beredda att satsa igen då ekonomin börjat återhämta sig. Under år 2010 skedde 
återigen en ökning för IBM:s aktivitet och företaget fortsatte att växa och blev nu det ledande 
företaget inom branschen. Orsaken till detta anser IBM vara hur de tidigt såg hur marknaden 
skulle komma att förändras och därför valde att satsa tidigt. Under 2011 sjönk både värde och 
antal drastiskt och IBM påverkades under detta år av den globala ekonomiska osäkerheten.  
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4.3 Intervjuer med fyra investmentbankrådgivare inom M&A 
Här presenteras intervjuresultaten i en sammanfattande text. För att underlätta för läsaren 
används bankernas namn för att referera till de anonyma investmentbankrådgivarna. Detta 
betyder dock inte nödvändigtvis att banken delar investmentbankrådgivarens åsikter.  
 

4.3.1 Varför företag väljer att genomföra M&A-transaktioner 
Det underliggande objektivet till att företag väljer att genomföra M&A-transaktioner menar 
alla fyra korrespondenter är p.g.a. tillväxt (Bank of America Merrill Lynch, 2012) (Goldman 
Sachs, 2012) (Citigroup, 2012) (HSBC, 2012). Detta kan t.ex. bero på att företag är aktiva 
inom en huvudmarknad som saknar tillväxt och att de därför vill expandera till andra 
marknader (Bank of America Merrill Lynch, 2012) (HSBC, 2012). Synergier är även något 
som många företag eftersträvar, på så vis kan de växa inom deras egen huvudsektor eller 
marknad. Det tredje största företaget på en marknad kan t.ex. köpa upp det fjärde största för 
att bli nummer två på marknaden.  
 
Alternativt kan ett företag vilja expandera och diversifiera sina produkter, genom att ex. köpa 
ett företag inom en annan industri, produktion eller dylikt för att få en större kundkrets, få 
stordriftsfördelar, samt diversifiera deras intäktskällor (Bank of America Merrill Lynch, 
2012) (HSBC, 2012). Inom vissa sektorer, t.ex. telekomsektorn är ofta den största spelaren 
begränsad av statlig reglering för att motverka monopol, medan den näst största, tredje största 
osv. kan konsolidera friare inom industrin. De företagen försöker därför ofta vinna 
marknadsandelar genom att konsolidera, samt försöker utnyttja stordriftsfördelar (Bank of 
America Merrill Lynch, 2012). HSBC menar även att företag kan använda sig av M&A som 
ett defensivt steg mot större konkurrenter t.ex. genom att förvärva mindre företag för att 
själva bli för stora för att kunna bli förvärvade. Det är även vanligt, framförallt hos större 
företag att använda M&A för att eliminera konkurrenter (HSBC, 2012).  
  
Tillväxt är enligt alla våra korrespondenter själva objektivet med en M&A-transaktion, men 
för att praktiskt kunna genomföra detta så är de två avgörande faktorerna finansiering i form 
av att kunna ta lån med bra villkor, samt att målföretaget är attraktivt värderat så att det är en 
lönsam investering (Bank of America Merrill Lynch, 2012) (Goldman Sachs, 2012) 
(Citigroup, 2012) (HSBC, 2012). För att företag ska vilja genomföra M&A så måste därför 
målföretaget finnas tillgängligt vid rätt tidpunkt till rätt pris. Vad som kan påverka detta kan 
t.ex. vara förändringar i marknadsdynamiken så som teknologiska utvecklingar, förändringar 
i aktieägarbasen av målföretaget eller förvärvaren samt förändringar i kapitalmarknaden eller 
kapitalstrukturen (Goldman Sachs, 2012) (Citigroup, 2012). 
 

4.3.2 Företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner  
Att genomföra en M&A-transaktion vid rätt tidpunkt är inte bara viktigt, utan avgörande, 
menar alla fyra korrespondenterna (Bank of America Merrill Lynch, 2012) (Goldman Sachs, 
2012) (Citigroup, 2012) (HSBC, 2012). Tidpunkten styr t.ex. hur högt ett företag är värderat 
(hur billigt eller dyrt företaget är att förvärva), priset på kapitalet som krävs för att genomföra 
transaktionen t.ex. om det är billiga eller dyra banklån, om det egna företaget är högt värderat 
så att företaget inte behöver nyemittera lika många aktier för att förvärva ett annat företag, 
hur målföretagets ekonomiska tillstånd ser ut, hur mycket likviditet det egna företaget har för 
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att genomföra transaktionen (Bank of America Merrill Lynch, 2012) (Citigroup, 2012) 
(Goldman Sachs, 2012). Tidpunkten är även beroende av hur tillgången till målet är dvs. om 
aktieägarna är villiga säljare och om de har viljan att integrera förvärvet (Goldman Sachs, 
2012) (Citigroup, 2012).  
 
Makroekonomiska faktorer, så som den ekonomiska situationen på marknaden påverkar 
företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner markant menar Bank of America Merrill 
Lynch. En ekonomisk svacka som den nuvarande Eurokrisen kan t.ex. leda till att marknaden 
blir för volatil, företagets aktiepriser sjunker och finansieringen blir för dyr, p.g.a. detta kan 
företag tänkas avvakta med en transaktion till ekonomin har återhämtat sig (Bank of America 
Merrill Lynch, 2012). Det gäller även att överväga vad som kallas "interloper risk" vilket 
innebär att det kan verka som att man är ensam om att vara intresserad av ett målföretag, men 
så fort ens intresse av det specifika företaget blir offentligt så kan det skicka signaler till ens 
konkurrenter att målföretaget är av ett visst värde och målföretaget kan då få fler bud, en 
aktionsprocess börjar och transaktionen blir genast mycket dyrare. Detta sker ofta för 
börsnoteradeföretag eftersom de måste offentliggöra sina intressen (Bank of America Merrill 
Lynch, 2012). 
 
HSBC menar att tidpunkten är påverkad av behov eller opportunism och att företag ibland 
kan tvingas genomföra M&A-transaktioner när företag har maximerat den organiska 
tillväxten och att det enda sättet att växa är genom extern tillväxt med hjälp av M&A (HSBC, 
2012). I slutändan är det dock aktieägarna som beslutar om att genomföra en transaktion så 
det beror mycket på deras inställning till risk. Den strategiska logiken finns alltid där, menar 
Bank of America Merrill Lynch, men att valet av tidpunkt oftast styrs av just finansierings- 
och värderingsskäl: företag vill köpa andra företag när de tror att de kan göra en bra affär 
(Bank of America Merrill Lynch, 2012). 
 

4.3.3 Varför företag väljer att genomföra transaktioner vid samma tidpunkt  
Orsakerna till att företag väljer att genomföra transaktioner vid samma tidpunkt är enligt 
korrespondenterna p.g.a. en eller flera av dessa orsaker; finansiering, värdering, 
konkurrenters M&A-aktivitet, regleringar, teknologiska utvecklingar, företags lednings- och 
aktieägares attityd (Bank of America Merrill Lynch, 2012) (Goldman Sachs, 2012) 
(Citigroup, 2012) (HSBC, 2012). Vidare menar de att finansiering och värdering påverkar 
p.g.a. att samma finansieringsmöjligheter samt samma värderingar finns tillgängliga till alla 
(Bank of America Merrill Lynch, 2012) samt att finansiering är cykliskt beroende av 
stöttande skuld- och aktiemarknader, vilket i sin tur påverkar allas möjlighet att delta i M&A. 
Så när finansieringsmöjligheterna är bra är det därför naturligt att företag använder sig av 
M&A under samma tidsperioder (Goldman Sachs, 2012) (Citigroup, 2012).  
 
Företag observerar även varandras trender och marknadstrender så när ett börsnoterat företag 
tvingas offentliggöra deras M&A-planer så sänder det signaler till andra företag att göra 
detsamma. Dels ges det fler bud på samma målföretag, men detta sätter även ett slags 
riktmärke för hur mycket en viss typ av tillgång är värd och andra företag vet då vad de kan 
förvänta sig av liknande målföretag vilket kan trigga fler M&A-transaktioner (Bank of 
America Merrill Lynch, 2012). Företag kan även känna sig tvungna att genomföra M&A-
transaktioner om ett eller flera företag i en bransch inleder många förvärv eller fusioner p.g.a. 
att de vill säkerställa att de inte missgynnas av den växande omfattningen av sina 
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industrikonkurrenter (HSBC, 2012). Precis som för finansiering och värdering så händer det 
ofta att om ett företag ser ett behov av konsolidering på grund av ändrad marknadsdynamik 
och har tillräcklig finansiering så är det troligt att dess konkurrenter upplever liknande 
trender. Alternativt om ett företag känner behov att sälja så är det troligt att dess konkurrenter 
upplever detsamma.  
 
När en ny teknologi kommer in på marknaden finns det normalt mycket låga inträdeshinder 
och det tenderar därför komma många nya småföretag på marknaden. I takt med att 
teknologin växer blir det dock ofta för dyrt och komplicerat för dessa småspelare, samt att 
större företag kan finna ett stort intresse av att köpa dem, därför konsoliderar marknaden och 
man kan se trender där många transaktioner sker inom industrier vid samma tidpunkt. 
Internet är ett perfekt exempel där många småspelare blir uppköpta i transaktioner som kan 
vara förvånande där ett stort företag kan köpa ett mindre företag utan intäkter p.g.a. att det 
stora företaget kan absorbera skulderna från det mindre. Marknaden konsoliderar produkter 
och integrerar vertikalt för både köpare och säljare (Bank of America Merrill Lynch, 2012). 
Detta gäller även för regleringar och bestämmelser som kan påverka en sektors 
konsolidering, t.ex. när banklagstiftningen ändrades slogs många banker samman eller köpte 
upp varandra (HSBC, 2012).  
 
Citigroup menar vidare att företags VD kan ha förbehåll för grupptryck, vilket kan leda till att 
följa marknadens mentalitet, så det är en modig VD som går mot strömmen och bryter 
trenden. En annan sak att komma ihåg, menar Citigroup, är att investerare är föremål för 
liknande mentaliteter och grupptryck. Investerare kommer sannolikt att se mer positivt på 
M&A när marknaden går bra, då investerarsentiment är starka och risktoleransen hög, och 
naturligtvis det omvända när marknaden är svag. Vilket är ironiskt med tanke på att den 
tidpunkt som är bäst för att plocka upp "fynd" är just när sentimenten och förtroenden är låga. 
Men Citigroup menar att det trots detta krävs en mycket modig VD som vågar gå till sin 
styrelse och investerare vid en sådan tidpunkt för att föreslå en potentiellt "riskfylld" 
transaktion. Detta bidrar till en ihopsamlande effekt inom M&A (Citigroup, 2012). 
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5 Analys 
I detta kapitel tolkas empirin utifrån den teoretiska referensramen. Först jämförs och 
analyseras data för AT&T:s och IBM:s M&A-aktivitet med varandra, sedan jämförs den 
sammanslagna datan för AT&T:s och IBM:s M&A-aktivitet med data för den globala M&A-
aktiviteten både i form av korrelationsmätning samt översiktliga trender. Slutligen analyseras 
investmentbankrådgivarnas syn på val av tidpunkt för M&A med teorierna följt av en 
diskussion av resultat och analys. 
 

5.1 Analys av AT&T:s och IBM:s val av tidpunkt för M&A-transaktioner 
 

 
Figur 5 AT&T:s och IBM:s sammanlagda M&A-data år 1994-2011. Källa: Baserad på AT&T:s och IBM:s offentliga 
årsredovisningar (1995-2012) 

 
AT&T:s och IBM:s M&A-aktivitet skiljer sig något i stil då AT&T har genomfört färre 
transaktioner men av större monetärt värde, medan IBM har genomfört fler men billigare 
transaktioner. Genom att ställa båda företagens data i en graf med dubbla Y-axlar kan vi 
därför observera trenderna och jämföra dem trots att skalorna skiljer. Vad som kan 
observeras är att båda företagen hade en uppgång kring 1995-1996, en svacka 1998, en skarp 
uppgång 1999 följt av en djup nedgång kring 2000-2001 och en något längre period av 
medelhög M&A-aktivitet från 2001-2002 till 2008-2009, följt av en uppgång 2009-2010 följt 
av en skarp nedgång 2011.  Vad som kan observeras speciellt när det gäller värdet av 
transaktionerna är att båda företagen hade en svacka 1996, en uppgång vid 2002, följt av en 
period med likvärdigt värde för respektive företag under 2003-2004. År 2008 sker en kraftig 
uppgång, följt av en lika kraftig nedgång 2009 och därefter en stark uppgång året därpå.  
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Kring åren 1994-1995 skedde en kraftig uppgång för båda företagen främst gällande antal, 
IBM nämner It-teknologins framfart som en orsak och AT&T nämner teknologiska framsteg 
(IBM, 1995-2012) (SBC, 1995-2005). Varför företag väljer att genomföra M&A vid 
tidpunkter som dessa stöds i teorin om att industrichocker och framförallt innovationer ofta 
tenderar att få företag att genomföra fler M&A-transaktioner (Haleblian, McNamara, Kolev 
& Dykes, 2012). År 1998 sker en nedgång för båda företagen. IBM nämner att faktorer som 
påverkat dem är osäkerheter i andra delar av världen samt att en prispress börjat ske mellan 
företag i branschen (IBM, 1995-2012). För AT&T var ökad konkurrens något som påverkade 
från 1996 och framåt. AT&T nämner att Telelagen som infördes 1996 begränsade företagets 
investeringsmöjligheter (SBC, 1995-2005) vilket även stöds av (Gregor, Mitchell, & 
Stafford, 2001) som menar att reglering försvårar företags genomförande av M&A.  
 
År 1999 sker en kraftig uppgång för båda företagen och företagens linjer följer varandra 
mycket nära under denna tidsperiod. AT&T satsar stort inom mobilverksamheter (SBC, 
1995-2005), och IBM inom Internet. IBM säger att Internet och e-handeln vid denna tidpunkt 
blir allt viktigare och något som förutspås växa under kommande år (IBM, 1995-2012). Det 
finns som vi tidigare nämnt stöd i teorin om att företagens val av tidpunkt och aktivitet ökar 
då nya innovationer presenteras på marknaden (Haleblian, McNamara, Kolev & Dykes, 
2012). Åren 2000-2001 sprack It-bubblan och M&A-aktiviteten sjönk dramatiskt under 
denna tidsperiod. Martynova och Renneboog (2005) visar med sin studie att M&A-aktivitet 
påverkas av makroekonomiska faktorer och sjunker vid lågkonjunkturer.  
 
För IBM syns en kraftig uppgång från 2001 till 2002 vilket kan ha sin förklaring i teorier om 
värdering om hur vissa företag blir över/undervärderade vid vissa tidpunkter (Martynova och 
Renneboog, 2005). IBM:s VD nämner vid denna tidpunkt att det är nu man bör investera 
inför framtiden (IBM, 1995-2012). Genom att investera då det råder ekonomisk osäkerhet 
och värdering av företagen är lägre än normalt kan man på så sätt göra en bra affär och växa 
på längre sikt då ekonomin har stabiliserats (Martynova och Renneboog, 2005). Studier visar 
att en stark VD med bra självförtroende är mer benägen att genomföra M&A, och även själv 
drar nytta av dessa för att själva växa (Malmendier & Tate, 2008) (Dutta, MacAulayb, & 
Saadic, 2011).   
 
 Mellan åren 2004-2005 syns en ökning, särskilt för IBM. Under dessa år utvecklades 
teknologin allt snabbare (IBM, 1995-2012) och IBM:s agerande stöds även här kring 
teorierna kring innovationer (Haleblian, McNamara, Kolev, & Dykes, 2012). År 2009 syns en 
kraftig nedgång för båda företagen vilket till stor del beror på finanskrisen och de 
ekonomiska problem denna förde med sig (IBM, 1995-2012) (AT&T, 2006-2012). Året efter 
börjar marknaden återhämta sig och en uppgång syns tydligt. År 2011 sjunker aktiviteten 
återigen på grund av den globala ekonomiska osäkerheten (IBM, 1995-2012) (AT&T, 2006-
2012) och även här stöds detta av Martynova och Renneboogs (2005) teorier kring hur 
konjunkturer påverkar M&A-aktiviteten. 
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5.2 Analys av AT&T:s och IBM:s M&A-aktivitet jämfört med de globala 

M&A-vågorna 

 

5.2.1 Jämförelse genom korrelationsmätning mellan AT&T:s och IBM:s data och global 
data 
 

Tabell 3 Jämförelse genom korrelationsmätning mellan AT&T:s och IBM:s data och global data. Baserad på data från 
AT&T:s och IBM:s årsredovisningar och korrelationen är uträknad med statistikprogrammet SPSS. 

Correlations 

 Antal_globalt Antal_IBM_ATT 

Antal_globalt 

Pearson Correlation 1 ,227 

Sig. (2-tailed)  ,380 

N 17 17 

Antal_IBM_ATT 

Pearson Correlation ,227 1 

Sig. (2-tailed) ,380  

N 17 18 

Correlations 

 Värde_globalt Värde_IBM_ATT 

Värde_globalt 

Pearson Correlation 1 ,346 

Sig. (2-tailed)  ,174 

N 17 17 

Värde_IBM_ATT 

Pearson Correlation ,346 1 

Sig. (2-tailed) ,174  

N 17 17 

 
Korrelationen mellan global M&A-data i antal och AT&T:s och IBM:s sammanslagna data i 
antal (övre tabellen) är relativt svag. Korrelationen kan ligga mellan -1 och +1 där ju närmre 
1 man kommer innebär högre korrelation, 0 innebär lägst, och i vårt test är korrelationen 
0,227. Detta är ett positivt värde och innebär att korrelationen är positiv och värdena följer 
varandra, dvs. är värdet högt för ena variabeln är det även så för den andra och samma sak 
om värdet är lågt. En negativ korrelation visar däremot att höga värden för en variabel är lika 
med låga värden för den andra variabeln och tvärtom. P-värdet ligger långt ifrån alfa (0,05 
eller 0,01) vilket innebär att korrelationen inte är signifikant. Korrelationen mellan data mätt i 
värde (nedre tabellen) har något högre korrelation (0,346), om än lågt, och något bättre 
sannolikhet (0,174). Korrelationsmätningen ovan ser något skeptisk ut på grund av att vi har 
för lite data, samt att datan är av oerhört varierande storlek. Vad som är intressant att 
uppmärksamma är dock att det är en positiv korrelation, vilket betyder att när det är höga 
värden för AT&T & IBM så är det även höga värden för den globala marknaden och vice 
versa. Detta tyder på att topparna och dalarna sker vid samma tidpunkter. 
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5.2.2 Jämförelse genom att observera trender mellan AT&T:s & IBM:s data och global 
data 

 

Figur 6 Företagens M&A-data vs. Global M&A-data (antal). Källa: Baserad på AT&T:s och IBM:s årsredovisningar samt 
Boston Consulting Groups siffror likt tidigare figur för global data. 

 

 

Figur 7 Företagens M&A-data vs. Global M&A-data (värde). Källa: Baserad på AT&T:s och IBM:s årsredovisningar samt 
Boston Consulting Group siffror likt tidigare figur för global data. 
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I Figur 6 ovan observeras AT&T:s och IBM:s sammanlagda antal transaktioner jämfört med 
de officiella globala antal M&A-transaktionerna, medan Figur 7 jämför det spenderade värdet 
för AT&T/IBM och globalt. Genom att ställa både AT&T:s och IBM:s data samt global 
M&A-data i en graf med dubbla Y-axlar kan vi därför observera trenderna och jämföra dem 
trots att skalorna skiljer sig åt. Vad som kan observeras för antalet (Figur 6) är att trenden för 
företagen stämmer någorlunda överens med de globala M&A-vågorna, dvs. en uppgång i 
aktivitet mellan 1994-2000, följt av en svacka i början av 2000-talet, en successiv ökning från 
mitten till slutet av 2000-talet, en nedgång kring 2009 och en ökning igen 2010.  
 
Där företagens "våg" är avvikande från de globala siffrorna i både värde och antal är den 
markanta ökningen 1994-1996 samt svackan 1997-1999. Företagen satsade under perioden 
1994-1996 mycket på M&A inom ny It-teknologi och mobiltelefoni, AT&T satsade även en 
del på internationell M&A. Avvikelsen tyder på att företagens våg kan ha orsakats av en 
industrichock i form av teknologiska utvecklingar och stämmer bra överens med teorin om 
chocker mot industristrukturen (Andrade & Stafford, 2004). För AT&T:s del tycks aktiviteten 
vara orsakad av både teknologiska chocker samt globala investeringar vilket även ger stöd för 
att den femte vågen var den första globala vågen (Martyna & Renneboog 2005, Ribeirio 
2005, Gaughan 2010, Craninckx & Huyghebaert 2011).  
 
Företagens svacka i antal mellan 1996-1998 avviker från den globala M&A-vågen. Denna 
svacka kan för AT&T:s del förklaras av Telelagens påverkan på industrin från 1996 och 
framåt då industrin gick från att vara hårt reglerad till att bli en incitamentsbaserad 
marknadsdriven industri översedd av statliga och federala myndigheter. Detta ger även stöd 
till teorin om påverkan av reglering (Andrade, Mitchell & Strafford 2001). På samma sätt kan 
toppen 1999 följt av svackan 2000-2001 som skett hos företag ett år före den globala vågen 
eventuellt förklaras av teorin om att innovativa företag tenderar att vara först i en våg 
(Haleblian, McNamara, Kolev & Dykes 2012, Kastrinaki & Stoneman 2007). Perioden 2001-
2003 skiljer sig mycket åt mellan de två företagen då AT&T i själva fallet var kvar vid 2001:s 
nivåer p.g.a. ekonomin i USA samt problem med reglering, vilket stödjer både teorin om 
reglering samt teorin om makroekonomisk påverkan av M&A-vågor (Becketti 1986, Martyna 
& Renneboog 2005). IBM å andra sidan satsade stort på M&A under denna ekonomiska 
nedgång och stödjer här teorin om värdering då de såg fördelarna med att välja att genomföra 
M&A när företag var undervärderade (Martynova & Renneboog, 2005).  
 
År 2004-2008 var stabila år med medelhögt antal transaktioner för företagen samt en 
ordentlig uppgång för den globala M&A-aktiviteten. Detta till största del p.g.a. stabil och 
blomstrande ekonomi och många teknologiska utvecklingar. Alexandridis, Mavrovitis & 
Travlos (2011) samt Gaughan (2010) menar att denna sjätte våg orsakades av låga räntor 
vilket ledde till att billig finansiering fanns tillgänglig vilket kan förklara den stabila M&A-
aktiviteten. Precis som den globala M&A-vågen så följdes dock denna blomstrande period av 
en rejäl svacka 2008-2009 som mest kan kopplas till finanskrisen och stödjer teorin om 
makroekonomiska samband mellan M&A-aktivitet och konjunkturer (Andrade, Mitchell & 
Strafford 2001). Den ökning som skedde 2009-2010 tycks vara på grund av att ekonomin 
började stabiliseras igen, men aktiviteten blev kortvarig och företagens svacka kring 2011 
antar vi vara beroende på Eurokrisen och den instabila globala ekonomin 2011.  
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Att tillägga är även att M&A-transaktioner ofta tar tid att genomföra, framför allt för AT&T 
då den statliga regleringen drar ut på tiden p.g.a. inväntande av godkännande från statliga 
myndigheter, och att en förskjutning på ett år (som t.ex. i värde 2008) eventuellt beror på 
detta, och inte nödvändigtvis en differens mellan den globala M&A-vågen och företagen. Att 
observera gällande båda dessa grafer är att volymerna är oerhört olika mellan företagen och 
de globala värdena, så de globala vågorna är mer utjämnade än företagens. Det intressanta är 
dock att se hur företagens data i det stora hela stämmer bra överens förutom några få 
specifika avvikelser som vi tolkar som främst förklarade av industrichocker (både 
teknologiska anledningar samt statliga regleringar) och den ekonomiska situationen.  
 

5.3 Investmentbankrådgivarnas syn på val av tidpunkt för M&A 
 
Investmentbankrådgivarna menar att M&A sker p.g.a. företags önskan om tillväxt och 
vinstmaximering och att de därför vill expandera, precis som majoriteten av 
forskningslitteraturen förklarar. Vidare menar de att företag som är aktiva på en marknad 
med liten inhemsk tillväxt kan sträcka sig utanför gränserna och försöka expandera till andra 
marknader, detta ger stöd för teorin om hur den femte vågen var gränsöverskridande och att 
detta var början på en internationell M&A-strategi (Martynova & Renneboog, 2005), 
(Ribeiro, 2010) och (Gaughan, 2010). De menar även att synergier är ett starkt motiv för 
företag att genomföra M&A och för att kunna expandera, vilket även Craninckx & 
Huyghebaert (2011) förklarar är en annan anledning till den femte vågen. Andra motiv till att 
företag väljer att genomföra M&A menar de är för att diversifiera, utnyttja stordriftsfördelar 
och vinna marknadsandelar genom att konsolidera.  
 
Fokus ligger i intervjuerna kring företags påverkan av konkurrenters M&A-aktivitet precis 
som Kastrinaki & Stoneman (2007) tar upp, t.ex. genom att försöka eliminera konkurrenter 
och förebyggande M&A-transaktioner. Just företags påverkan av konkurrens tas upp 
genomgående i litteraturen och intervjuerna ger ett starkt stöd för dessa teorier. "Interloper 
risk" tas upp i intervjuerna, trots att forskningslitteraturen inte fokuserar mycket kring detta. 
Med ”interloper risk” menas att företag kan få nys om en transaktion och försöka överträffa 
och vinna transaktionen, framförallt för börsnoterade bolag som måste offentliggöra deras 
M&A-processer. Kastrinaki & Stoneman (2007) menar att företagsspecifika egenskaper 
spelar en stor roll för val av tidpunkt för M&A, investmentbankrådgivarna stödjer denna teori 
delvis, då de menar att de temporära företagsspecifika egenskaperna spelar in; så som hur 
målföretagets temporära ekonomiska tillstånd ser ut, om målföretagets styrelse är positiva till 
en integreringsprocess till följd av en transaktion, förändringar i aktieägarbasen hos 
målföretaget eller om målföretaget finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.  
 
En av de viktigaste aspekterna kring val av tidpunkt för M&A menar 
investmentbankrådgivarna är värdering vilket stöds av forskningslitteraturen till viss del 
(Martynova & Renneboog, 2005) samt hur värdering kan trigga auktionsprocesser och på så 
vis pressa upp priser på M&A ytterligare (Weaver, Harris, Bielinski & Mackenzie, 1991). 
Investmentbankrådgivarna lägger dock större vikt vid värdering än vad litteraturen och 
forskningen gör. De menar att värdering och finansiering är de absolut viktigaste aspekterna 
som påverkar företags val av tidpunkt för transaktioner. Finansieringsaspekten är dock 
ingenting som forskningslitteraturen tar upp märkvärt eller lägger större vikt vid, vilket vi 
finner intressant med tanke på hur alla fyra investmentbankrådgivare uttryckte specifikt att 
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detta påverkar företags val av tidpunkt mest. Samt att bra finansiering eller värdering kan 
trigga opportunistiska mergers, vilket skulle kunna förklara hur vågor sker, med tanke på att 
finansiering och värdering är samma för alla företag vid exakt samma tidpunkt. De menar 
även det motsatta, dvs. att om attraktiv finansiering och värdering inte finns tillgänglig så 
kommer företag inte genomföra transaktioner om de inte absolut måste p.g.a. behov, detta 
skulle även kunna förklara svackorna i M&A-aktiviteten. 
 
Vidare stödjer även investmentbankrådgivarna en av de mest traditionella M&A-
vågsteorierna för företagets val av tidpunkt, de menar att makroekonomiska faktorer så som 
den ekonomiska situationen på marknaden (Becketti 1986, Martynova och Renneboog 2005) 
spelar stor roll vad gäller M&A och valet av tidpunkt. Detta knyter de samman med hur den 
ekonomiska situationen påverkar tillgången till attraktiv finansiering samt att företags 
aktiepriser kan sjunka i och med att marknaden blir för volatil och att företag kan tänkas 
avvakta med transaktioner till ekonomin har återhämtat sig. Denna slutsats fann Becketti 
(1986) i sin studie, och även teorin om vad som orsakade den sjätte mergervågen 
(Alexandridis, Mavrovitis & Travlos, 2011), samt (Gaughan, 2010): billiga lån och 
finansiering orsakade av låga räntor. Det är intressant att knyta ihop 
investmentbankrådgivarnas åsikter med M&A-vågsteorin med tanke på att de tittar på samma 
problem från två olika håll: litteraturen från det aggregerade perspektivet jämfört med 
investmentbankerna från det företagsekonomiska och finansiella perspektivet.  
 
Att reglering påverkar transaktioner (Andrade, Mitchell & Stafford, 2011) framgår även från 
intervjuerna som en viktig aspekt som styr valet av tidpunkt, speciellt hos det 
marknadsledande företaget som tycks vara mer reglerat inom marknader och även specifikt 
inom telekombranschen. Teknologiska utvecklingar tas även upp i intervjuerna som en 
påverkande faktor samt att teknologiska företag tenderar att vara först i vågor p.g.a. att de 
ofta är småföretag som köps upp av större företag. Detta ger stöd till Lehto & Lehtoranta 
(2006), och Haleblian, McNamara, Kolev & Dykes (2012) forskningslitteratur. 
 
Avslutningsvis ger intervjuerna starkt stöd för teorin om hur ledarna inom företag kan 
påverka M&A-transaktioner samt val av tidpunkt. De menar både att VD:n kan följa 
grupptryck från både marknad och styrelse, samt att det krävs en mycket modig eller 
övermodig VD att trotsa dem. Detta ger stöd för Malmande och Tates (2008) studie kring hur 
en VD med starkt självförtroende och övermod kan välja att genomföra fler transaktioner (om 
än av lägre kvalitet, möjligtvis p.g.a. att de inte har läst marknaden lika väl). Intervjuerna 
visar dock att även aktieägarnas inställning till risk spelar roll med tanke på att de slutligen 
avgör om en transaktion ska genomföras eller inte. 
 

5.4 Diskussion av resultat och analys 
 
Investmentbankrådgivarna menar att det främsta syftet med M&A är då företag vill 
expandera för att kunna växa och vinstmaximera, vilket vi också tycker stämmer in på hur 
IBM och AT&T har agerat. Vi anser dock att sambandet för detta är starkare för IBM än för 
AT&T. IBM väljer att under flera år genomföra strategiska M&A-transaktioner för att på 
längre sikt kunna växa och bli det ledande företaget på marknaden. För AT&T:s del anser vi 
att deras agerande i de flesta fall handlar om att transaktionerna genomförs för att inte förlora 
marknadsandelar till konkurrenter och för att kunna fortsätta vara verksamma på marknaden.  
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De svar vi fått genom intervjuerna visar även hur pass mycket företag kan påverkas av 
konkurrenter och deras M&A-aktivitet. Vidare tror vi att detta påverkat företagen i hög grad, 
särskilt då båda företagen är verksamma inom en bransch där teknologiska framsteg är av 
stor vikt. Att följa med i utvecklingen och kunna erbjuda sina kunder samma teknologi som 
konkurrenterna tror vi har spelat en stor roll för företagens val av tidpunkt. Detta stöds även 
av att företagens M&A-aktivitet stiger mycket under perioder där de själva nämner att ny 
teknologi blivit tillgänglig på marknaden. Vidare tror vi att företagen kan ha valt att 
genomföra fler transaktioner under dessa tidpunkter för att förhindra konkurrenter från att 
köpa upp andra företag. IBM har valt att satsa på vissa teknologier åren innan de blivit stora 
vilket tyder på att företaget haft en god kännedom om marknaden samt att de till viss del 
kunnat förutspå vad som skulle komma att växa i framtiden.  
 
Något som alla fyra investmentbankrådgivare påpekat under intervjuerna är vikten av bra 
värdering och finansiering för företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner. Vi tror att 
detta är något som har påverkat IBM och AT&T markant. IBM har uttalat sig om att vissa 
tidpunkter lämpar sig bättre för att genomföra M&A-transaktioner än andra och att dessa 
tidpunkter ofta är i slutet av en ekonomisk svacka. Genom att dra fördel av hur värdering och 
finansiering ser ut vid sådana tidpunkter har IBM ofta lyckats växa inom just dessa områden. 
Vidare tror vi att företagens agerande i situationer då det råder ekonomisk osäkerhet också 
kan bero på företagens ledare. Intervjuerna ger ett starkt stöd för teorin om hur företagens 
ledare kan påverka M&A-transaktioner samt dess val av tidpunkt. Vi tror att starka ledare 
inom företagen kan påverka valet av tidpunkt för transaktioner, speciellt när det råder 
ekonomisk osäkerhet. Dessa tidpunkter är som vi tidigare nämnt ofta förknippade med högre 
risk för företagen men företagen kan därför ofta göra en mycket bättre affär.  
 
Vidare visar intervjuerna att företags val av tidpunkt påverkas av makroekonomiska faktorer. 
Detta är något som forskningen inte nämner märkvärt gällande det enskilda företagets val av 
tidpunkt, utan detta ligger under forskningen för hur M&A-vågor uppstår. För det enskilda 
företagets tidpunkt kopplas mycket av detta till teorier om värdering, hur självsäkra ledare 
kan påverka samt hur M&A triggas av konkurrens. Vi tror att IBM:s och AT&T:s val av 
tidpunkt i stor grad påverkas av makroekonomiska faktorer så som låg- och högkonjunkturer 
och olika ekonomiska kriser även om forskningen från det företagsekonomiska perspektivitet 
inte visar på sambandet. Investmentbankrådgivarna talar om hur yttre faktorer så som den 
ekonomiska situationen påverkar vad de anser vara de viktigaste delarna för ett företags val 
av tidpunkt; värdering och finansiering.  
 
Reglering är något som både teorin och intervjuerna tar upp som en viktig aspekt som styr 
valet av tidpunkt. Detta är något vi tror har påverkat AT&T främst, då IBM inte verkar vara 
påverkade på samma sätt. I alla fall inte enligt den uppfattning vi fått då vi analyserat deras 
årsredovisningar. Skillnaden mellan AT&T:s och IBM:s val av tidpunkt för M&A skiljer sig 
markant åt då IBM kan välja att använda sig av strategisk val av tidpunkt. Detta gjorde de 
t.ex. i början av 2000-talet under USA:s ekonomiska svacka när de genomförde många 
lyckade investeringar av undervärderade företag. Vidare har IBM genomfört flera M&A-
transaktioner för att fortsätta vara det ledande företaget på marknaden. AT&T som företag är 
däremot mycket mer reglerat och mer beroende av marknaden. Företaget har också mindre 
inflytande över när de kan genomföra en transaktion eftersom de behöver ett godkännande 
inför en eventuell transaktion.   
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6 Slutsatser 
I detta kapitel sammanställs och diskuteras analysens resultat, samt besvarar uppsatsens 
frågeställning och syfte. Avslutningsvis ges uppsatskritik samt förslag för fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 

Vår slutsats är att det enskilda företagets val av tidpunkt för att genomföra M&A-
transaktioner påverkas av ett samspel mellan finansieringsmöjligheter, företagsvärdering och 
industrikonkurrens. Vår studie visar att de viktigaste faktorerna är just värdering och 
finansiering då dessa påverkar företag oavsett vilken industri de är verksamma inom. 
Varje vinstmaximerande företag strävar efter att köpa företag som är undervärderade vilket 
ger bra värde för pengarna och som kan finansieras med billiga lån. Företag kan därför 
avvakta med att uttrycka ett intresse för ett företag till dessa två faktorer stämmer, alternativt 
genomföra en opportunistisk transaktion när förhållandena ser attraktiva ut.  
 
Vidare har vi kommit fram till att finansiering och värdering även kan förklara vågfenomenet 
genom att dessa är tillgängliga till samma villkor för alla samtidigt, så om 
finansieringsmöjligheterna och värderingarna är positiva för ett företag så är chansen stor att 
även andra företag med samma möjligheter genomför M&A-transaktioner vid samma 
tidpunkt. Vidare har vi kommit fram till att företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner 
ofta är påverkade av konkurrenters M&A-aktivitet då företag inte vill förlora 
marknadsandelar och/eller en konkurrents M&A-transaktion fungerar som ett riktmärke för 
vad övriga liknande företag är värda.  
 
Externa faktorer som vi kommit fram till kan påverka företagets val av tidpunkt för M&A-
transaktioner är industrichocker så som teknologiska innovationer eller reglering. Dessa sker 
dock periodvis inom vissa specifika industrier och kan påverka ett företags generella M&A-
strategi alternativt M&A-aktiviteten på långsiktig skala. Vi tror därför inte att industrichocker 
påverkar ett företags val av tidpunkt för en specifik M&A-transaktion eftersom en 
industrichock generellt sett utvecklas under en längre tid medan den genomsnittliga M&A-
transaktionen sker någonstans mellan 3-6 månader. Industrichocker kan dock förklara M&A-
vågor inom industrier vid vissa tidpunkter, så som för AT&T och IBM mellan åren 1994-
1996 då deras M&A aktivitet ökade markant. 
 
Vidare har vi kommit fram till att forskningen bakom M&A-vågor fokuserar på att finna en 
och samma förklaring till vågorna, vilket vi tror kan vara svårt att finna. De hittills 
observerade vågorna tycks ha skett av olika anledningar. Vi har dock funnit att den 
ekonomiska situationen, globaliseringen och teknologiska innovationer tycks ha påverkat de 
två senaste vågorna mest sett från det aggregerade perspektivet. Dock kan detta samband vara 
slumpmässigt med tanke på att vår studie består av två företag som är verksamma inom 
liknande industrier. Vi tror dock att det finns ett starkt samband mellan teknologiska 
innovationer och företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner, men vi anser att det krävs 
forskning kring ett större antal företag för att kunna säkerställa detta.  
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Vår studie stämmer väl överens med den tidigare forskningslitteraturen kring M&A-vågor. 
Våra resultat stödjer teorin om att mergervågor sker på grund av makroekonomiska faktorer 
(främst låg- och högkonjunkturer) vilket det finns starkt stöd för i både forskningslitteratur, 
teorier, IBM:s och AT&T:s data samt i intervjuerna. Vi anser att makroekonomin har en 
mycket stor betydelse på både den aggregerade nivån samt den mikroekonomiska nivån. Vi 
anser dock inte att makroekonomin påverkar det enskilda företags val av tidpunkt för att 
genomföra en M&A-transaktion direkt, utan snarare att företag letar goda finansierings- och 
värderingsmöjligheter, vilka i sin tur är direkt styrda av den finansiella ekonomin och 
makroekonomiska faktorer.  
 
Alltså styrs det enskilda företagets val av tidpunkt för att genomföra en M&A-transaktion 
indirekt av makroekonomiska faktorer, detta bevisas ytterligare av att AT&T:s och IBM:s 
M&A-aktivitet följer M&A-vågornas mönster. Det finns därför ett starkt samband mellan 
företags M&A-aktivitet och den globala M&A-aktiviteten vilket vi har funnit stöd för i vår 
studie men vi tror inte att företaget tar hänsyn till makroekonomin på ett direkt vis när de 
väljer att genomföra en transaktion, trots att de är direkt länkade samman, dock att de gör det 
indirekt. 
 

6.2 Uppsatskritik 

Kritik i denna uppsats kan riktas mot b.la. att en ökning av validitet och reliabilitet hade 
kunnat göras genom att studera ett större antal företag. Vi valde att studera två stycken främst 
på grund av tidsbegränsning. Vi har funnit att företags val av tidpunkt har samband med den 
aggregerade bilden och vi har även funnit en positiv korrelation mellan båda dessa. 
Korrelationen finns där, men är dock svag och en studie av fler företag skulle därför öka 
reliabiliteten och även visa om det finns tydliga samband sett till ett större antal företag.  
 
Vidare är våra två studerade företag verksamma inom snarlika branscher och företagen kan 
därför ha påverkats ungefär samtidigt av industrichocker som skett. Då branscherna är 
snarlika kan innovationer och utveckling skett vid ungefär samma tidpunkter. Att välja två 
företag inom olika branscher hade därför eventuellt gett en annan bild. Vi har även haft 
svårigheter att finna relevant data för det absoluta värdet på transaktioner som genomförts av 
företaget. Företagen presenterar endast detta i vissa årsredovisningar och andra år presenteras 
enbart det totala värdet för vissa transaktioner. Absoluta värden för vår studerade tidsperiod 
och företagen presenteras av andra källor utanför IBM och AT&T, dock skiljer sig värdena 
ibland åt beroende på vilken källa som används. Vi har därför valt att enbart utgå ifrån 
företagens egna årsredovisningar för högst trovärdighet.  
 
Vidare kan även kritik riktas mot att vi valt att studera företag där vi inte haft möjlighet till 
någon personlig kontakt. Detta har vi dock arbetat runt genom att komplettera med intervjuer, 
vilket har varit oerhört lyckat eftersom investmentbankrådgivarna ger en objektiv syn på 
situationen. Våra empiriska datakällor kompletterar varandra och har gett oss en djupare 
förståelse men det hade varit intressant att få de studerade företagens subjektiva syn på deras 
M&A-strategier likaså.  
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Vårt främsta förslag på fortsatt forskning är att, som nämnt ovan, undersöka ett större antal 
företag inom olika industrier för att se om det finns ett starkare samband mellan företags val 
av tidpunkt och den aggregerade bilden. För att genomföra en mer precis korrelationsanalys 
krävs även ett större antal datapunkter och det vore därför av värde att både ha fler företag 
och även eventuellt under en längre tidsperiod. Vi finner att beskrivande undersökningar 
lämpar sig väl för att undersöka M&A-vågsfenomenet på grund av att man enkelt kan se 
orsak och samband till företags val av att genomföra M&A-transaktioner. Vad som eventuellt 
skulle kunna tilläggas är att undersöka samband mellan M&A och företags aktiepriser samt 
aktiemarknaden, samt företags olika ledare, då det finns teorier som ger stöd för detta. Samt 
att vidareutveckla kring vikten av finansiering vilket inte täcks av extensiv forskning och som 
våra intervjukorrespondenter la stor vikt vid.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. What are the triggering elements for companies to consider a Merger or Acquisition?  
 

2. What influences the timing of when to go ahead with an M&A transaction?  
 

3. How important is the timing of an M&A transaction? How can good/poor timing affect 
the transaction? 
 

4. What internal factors can affect the timing of an M&A transactions?  
 

5. What external factors can affect the timing of an M&A transactions?  
 

6. Why do you think companies decide to go ahead with M&A at the same time as other 
companies? 
 

7. Why do you think companies within certain industries decide to go ahead with M&A at 
the same time as other companies within the same industry? 
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Bilaga 2: Jämförelse av värde likvida medel och absolut värde för IBM 
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