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 Sammanfattning 
 
Titel: Försvar mot fientliga förvärv: En beskrivning av målföretag och 

deras försvarsmöjligheter 
 
Seminariedatum:  2003-12-17 
 
Ämne:   FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
Författare:  Johan Frankl 
  Ida Lundgren 
 
Handledare:  Gösta Wijk 
 
Nyckelord: Försvarstaktiker, företagsförvärv, fientliga förvärv, vita riddare, 

giftpiller 
 
Syfte:  Syftet är att med befintliga teorier, modeller och ett visst mått av 

empiri från sekundärkällor undersöka anledningar till varför 
företag motsätter sig uppköp, vad som utmärker ett typiskt 
målföretag samt att utifrån detta identifiera taktiker med vilkas 
hjälp målföretag kan försvara sig på ett effektivt sätt. 

 
Metod:  Främst kvalitativa undersökningar har gjorts via sekundärkällor för  
  att framställa arbetet på ett så deskriptivt sätt som möjligt, där plats  

för normativa resonemang lämnas i avslutande analyser och 
slutledningar. Vi har arbetat utifrån teorier och empiri för att 
genom syntetisering utarbeta en hypotes som behandlar företags 
möjligheter att försvara sig gentemot fientliga förvärv. 

 
Slutsatser: Inom företag som motsätter sig uppköp ligger en rad olika typer av 

anledningar till grund för denna aversion, både ekonomiska och 
 mer socialt och emotionellt betingade. Detta gör att man kan dra 
 slutsatsen att individens personliga uppfattningar är av stor vikt vid 
 förvärvssituationer. 
    Vi fann inga belägg för att vissa egenskaper gjorde målföretag 

mer attraktiva för potentiella köpare och kunde inte heller invertera 
detta resonemang och på så sätt härleda några drag som generellt 
kunde ses som avskräckande för fientliga förvärvare, utom med ett 
undantag. Det visade sig att ju större ett företag är, desto mindre 
blir risken för att utsättas för ett fientligt förvärv. 

    Vi undersökte även olika taktiska försvarsmetoder för att utröna 
om man genom sådana kan skaffa sig ett effektivt försvar, och vi 
kom till slutsatsen att så är möjligt. De olika typerna av försvar 
lämpar sig för olika typer av situationer, och vi fann att det 
effektivaste försvaret uppnås genom att kombinera olika typer av 
försvarsstrategier. 
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Summary 
 
Title:  Försvar mot fientliga förvärv: En beskrivning av målföretag och 

deras försvarsmöjligheter/ Defense against hostile takeovers: A 
description of target companies and their defense options 

 
Authors:  Johan Frankl and Ida Lundgren 
 
Advisor:  Gösta Wijk 
 
Course:  Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish credits (15 

ECTS) 
 
Date:  2003-12-17 
 
Key words: Defense tactics, corporate takeovers, hostile takeovers, white 

knights, poison pills 
 
Purpose: To, with existing theories, models and a certain amount of 

empirical evidence from secondary sources, examine reasons for 
why companies are opposed to being overtaken, what distinguishes 
a typical target company and from this derive and identify tactics 
which can help target companies to defend themselves in an 
efficient way. 

  
Methodology:  We have, used a qualitative, secondary source research 

methodology for the paper to be as descriptive as possible. In the 
concluding analysis and conclusion, a certain amount of normative 
reasoning has been used. We have, by using theories and empirical 
evidence presented a hypothesis through synthesizing, which treats 
a company´s possibilities to defend itself against hostile takeovers. 

 
Conclusion: As a conclusion, we formulated a hypothesis stating that 

companies in general achieve an easily implemented and efficient 
defense, not through acquiring certain qualities or affecting their 
business figures, but by using so called tactical defense strategies. 
The best possible defense is, according to us, achieved through a 
combination of different types of tactical defense strategies, 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns egentligen ingen standardiserad definition för vad som utgör ett förvärv respektive 

en fusion. Sällan förekommer fusioner i betydelsen att två företag går in i fusionen på exakt 

samma villkor, som jämlikar. I praktiken dominerar ofta det ena företaget, och därför skulle 

man egentligen kunna hävda att de flest av sammanslagningarna som sker mellan företag 

utgörs av förvärv.1 I litteraturen särskiljs ofta ”vänliga” (friendly) förvärv från fientliga 

(hostile). Skillnaden mellan dessa två ligger i ledningens inställning till den potentiella 

köparen. Vid vänliga förvärv välkomnas förvärvaren, medan ledningen vid fientliga förvärv 

avråder sina aktieägare att acceptera köparens bud. 

 

Det första genomförda fientliga förvärvet i Sverige skedde på mitten av 80-talet och utgjordes 

av Volvos förvärv av Cardo2. Sedan dess har flera fall av denna typ av 

företagssammanslagningar noterats. Sammanslagningar och förvärv tar ofta längre tid, kostar 

mer och blir besvärligare än vad företagen initialt räknat med. Det händer att detta resulterar i 

att de inblandade företagen avbryter samgåendet med stora ekonomiska förluster som följd. 

Detta verkar särskilt vara fallet vid fientliga förvärv. Orsaken till detta kan vara att företaget 

som ska förvärvas motsätter sig att bli uppköpt och därför tillämpar försvarsstrategier som har 

som syfte att förhindra att budgivaren tar kontrollen över företaget.  

 

Försvarsstrategier mot fientliga förvärv har, internationellt sett, existerat hos företag sedan 

1960-talet, men förekomsten av dessa ökade dramatiskt under 80-talet då ”angriparna” gjorde 

alltmer djärva attacker mot målföretagen.3 

1.2 Frågeställning och problemdiskussion 

Företagsförvärv har med åren blivit ett naturligt inslag i såväl svenska som internationella 

näringslivssammanhang. Fördelarna med sammanslagningar diskuteras ofta, men faktum 

kvarstår att samtidigt som det finns företag som strävar efter att bli uppköpta finns det andra 

som direkt motsätter sig dylika planer. Trots uttalad skepsis från ett företag gentemot att bli 

uppköpt, förekommer det ändå att andra bolag kan försöka förvärva detta. Dessa situationer 

                                                 
1 Cooke, s.190 
2 Gyllenhammar, Palmgren & Peterson, s. 118 
3 Goldstein 
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benämns som fientliga företagsförvärv. I citatet nedan förklaras mer utförligt vad som 

egentligen karaktäriserar ett fientligt förvärv: 

 

”We call an acquisition hostile if the initial bid for the target (which need not be a bid from 

the eventual buyer) was neither negotiated with its board prior to being made nor accepted by 

the board as made. Thus, initial rejection by the target´s board is taken as evidence of the 

bidder´s hostility, as is active management resistance to the bid…”4 

 

Vi frågar oss därför vilka anledningar man kan tänkas finna till grund för motvilja gentemot 

att bli uppköpt. Vidare undrar vi om det finns typiska drag som är gemensamma för 

målföretag och därmed gör dem speciellt attraktiva för potentiella köpare? Är de t.ex. stora 

eller små, lönsamma eller inte? Är fientliga förvärv vanligare i vissa branscher än i andra? 

Om det verkligen finns vissa generella egenskaper som av köpare uppfattas som positiva, går 

dessa då att invertera så att företaget på detta vis kan skapa sig ett försvar gentemot fientliga 

förvärv? Hur kan företag som utgör målet för ett fientligt förvärv på ett effektivt sätt 

motarbeta att bli uppköpta? I litteraturen redogörs för olika metoder för hur detta kan 

undvikas. Dock måste man ställa sig frågan huruvida dessa strategier är tillämpliga på alla 

förvärvssituationer och med vilka resultat. Är somliga försvarsmetoder särskilt fördelaktiga i 

vissa situationer? Vi inser naturligtvis att det är svårt att generalisera i den här frågan då varje 

förvärvstillfälle är unikt, men vi söker ändå finna en metod som till mångt och mycket kan 

appliceras på olika typer av fientliga förvärvssituationer. 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att med hjälp av tillgängliga teorier och modeller undersöka varför företag 

motsätter sig uppköp. Vidare undersöker vi med hjälp av teori och empiri i form av 

sekundärkällor vad som utmärker ett typiskt målföretag och huruvida det finns vissa 

gemensamma egenskaper hos dessa som gör dem mer attraktiva som uppköpskandidater. Vi 

avser resonera kring huruvida ett eventuellt resultat av dessa studier kan leda till en 

identifiering av drag som är särskilt oattraktiva för potentiella köpare, och därför kan 

användas som försvar gentemot fientliga uppköp. 

 

                                                 
4 Auerbach, s. 102f. 
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Om så icke är fallet avser vi att söka alternativa försvarsmetoder samt att analysera dessas 

effektivitet för att motvärja fientliga  

förvärvare. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet enligt frågeställningen på så sätt att vi enbart kommer att 

behandla olika försvarsstrategier och deras effektivitet samt orsaker till aversion gentemot att 

bli uppköpt och även vilka företag som blir uppköpta. Detta enbart ur de fientliga förvärvens 

perspektiv. Det innebär vidare att vi inte utförligt kommer att diskutera kring övriga skeenden 

och detaljer som kan uppstå vid förvärv, såsom eventuella fördelar med förvärv, som 

synergieffekter och dylikt. 

 

1.5 Definitioner 

För att läsaren inte ska misstolka texten vill vi redogöra för vissa begrepp som används 

löpande i texten. Dessa definitioner är våra egna och är inte återgivna ordagrant ifrån litteratur 

eller dylikt. 

 

Med fientliga förvärv eller fientliga uppköp avser vi situationer där ett företag eller en 

koncern (förvärvaren) avser att tillförskaffa sig en tillräckligt stor del av ett företag 

(målföretaget) för att självständigt kunna kontrollera detta, samtidigt som målföretagets 

ledning och/eller styrelse är emot ett övertagande och råder aktieägarna att tacka nej till ett 

eventuellt bud. Det slutgiltiga beslutet fattas dock naturligtvis av aktieägarna. 

 

1.6 Disposition 

Arbetet inleds med ett metodkapitel där vi redogör för hur vi har fått tag vår information samt 

hur vi har valt att behandla denna. Vi diskuterar också i detta kapitel hur vi förhåller oss till 

våra källor, deras trovärdighet och problematiken kring huruvida man kan och bör hålla sig 

objektiv när man tar del av innehållet i olika källor samt huruvida det är möjligt att presentera 

de egna resonemangen och slutledningarna på ett neutralt sätt. 
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Därefter följer ett kapitel där vi redogör för olika anledningar som inom ett företag kan ligga 

till grund för en motvilja gentemot att bli uppköpt av ett annat bolag. Det bör dock poängteras 

att det varit svårt att få tillgång till litteratur som behandlar detta område, och därför utgörs 

resonemangen till en viss del av våra egna uppfattningar om ämnet. Dessa baseras på såväl 

tidigare studier och diskussioner inom bl.a. kursen Fek 5435som på litteratur och läsaren bör 

därför informeras om att detta inte är någon absolut vetenskap (om nu sådan existerar) utan 

mer en formulering av en rad hypoteser och teorier. 

 

Vi försöker vidare ta reda på om det finns typiska målföretag och vilka karakteristika dessa i 

sådana fall har gemensamt. Vi presenterar även detta utifrån diverse teorier grundade ur 

köparens synvinkel på så sätt att vi beskriver vilka punkter som för köparen är viktiga att 

överväga vid ett företagsförvärv. Vi avser utröna huruvida eventuella, för köparen, attraktiva 

egenskaper går att invertera, så att man på detta sätt kan använda sig av t.ex. olika nyckeltal 

och egenskaper som försvarsstrategi. Vi utgår från en teoretisk ansats, för att sedan gå vidare 

till empiri i form av sekundärdata. 

 

I nästföljande kapitel redogör vi för andra sätt för ett företag att försvara sig - 

försvarsstrategier eller defense tactics, som utgörs av olika typer av åtgärder som utformats 

med enda syfte att skydda företaget mot fientliga förvärv.  

 

Arbetet avslutas med en analys av försvarsstrategierna, deras effektivitet och resultat samt en 

slutledning där vi formulerar vår framarbetade hypotes. 

 

2 Metod 

 
Valet av metod bör vara av relevans för arbetets frågeställningar och genom detta kunna 

understödja framtagna slutsatser. Metoden ska fungera som ett redskap som bidrar till att 

författarna på bästa tänkbara sätt kan ta fram och analysera för frågeställningen relevanta 

fakta. 

 

                                                 
5 Kandidatkursen Organisation och ledarskap, ht 2003, Lunds Universitet. 
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2.1 Angreppssätt 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen skiljer man mellan två angreppssätt: den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa utgörs främst av formaliserade och 

strukturerade tillvägagångssätt. Denna metod avgör vilka svar som är möjliga utifrån den 

frågeställning som valts , medan den kvalitativa har en mer ”öppen” approach med ett mer 

förstående syfte där forskaren söker beskriva helheten av det sammanhang som det studerade 

fenomenet ingår i.6. 

 

Utifrån vår frågeställning ter det sig därför som mest relevant med en kvalitativ metod. Detta 

på grund av att frågorna är formulerade utan förutfattade idéer om hur svaren kommer att te 

sig. Vi skulle inte kunna formulera frågorna på så sätt att de skulle passa in i t.ex. en klassisk 

enkätundersökning med förutbestämda svarsalternativ. Vår metod för informationssökning är 

främst att ta del av existerande litteratur och forskning kring ämnet. Dock kan naturligtvis mer 

”hårda” fakta i form av t.ex. statistik vara intressant för att understödja eller påvisa vissa 

teorier eller slutledningar. 

 

I uppsatsen arbetar vi dels utifrån hypotesen att vissa företag motsätter sig att bli uppköpta, 

medan andra företag är positivt inställda till ett sådant scenario, och dels utifrån diverse 

frågeställningar omkring detta, t.ex. varför man inte vill bli uppköpt, vilket är en öppen fråga 

utan förekonstruerade lösningar. Samtidigt frågar vi oss vilka försvarssätt som är effektiva. 

Svaret på denna fråga är mera förutbestämt, då vi i vårt arbete väljer att granska i nuläget 

kända metoder, och därmed begränsar svarsalternativen. Den metod vi använder oss av är 

främst induktiv7, vilket innebär att vi inte har några förutfattade hypoteser som vi försöker 

bevisa (vi bortser här ifrån vårt tidigare nämnda antagande om att vissa företag de facto inte 

vill bli uppköpta då vi inte anser att detta är en hypotes som vi här försöker testa). Syftet är att 

genom frågeställningen kunna utarbeta en bild av den faktiskt rådande situationen, d.v.s. 

syftet är i första hand deskriptivt8. Dock kan den värderande, eller normativa9, approachen 

inte uteslutas, då vi söker att utarbeta en analys av framtagna resultat och kommentera denna. 

 

                                                 
6 Holme & Solvang, s. 13f. 
7 Holme & Solvang, s. 51 
8 Holme & Solvang, s. 43 
9 Ibid. 
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I vårt arbete studerar vi olika redan kända teorier och empiri i form av sekundärdata för att 

genom syntetisering10 försöka formulera en egen hypotes beträffande försvarsstrategier som 

på ett effektivt sätt kan försvara företaget gentemot fientliga förvärv. Detta sker på så sätt att 

vi använder de olika teorierna som data och försöker att se samband mellan dessa för att 

kunna ta fram en hypotes av generell karaktär. 

 

2.2 Källgranskning 

Då vi i vårt arbete främst använder oss av sekundärkällor anser vi att granskningen av dessa är 

speciellt viktig eftersom vi inte själva insamlat informationen från primärkällorna. 

Granskningen av källor kan delas in i fyra faser.11 Rent praktiskt kan dessa faser ofta gå in i 

varandra, speciellt som vi under arbetets gång har märkt att vi behövt fler eller andra typer av 

källor. 

 

När vi hade formulerat vår frågeställning kom vi till fas ett, observation. Denna fas utgjordes 

av sökandet efter källor som kunde vara oss behjälpliga i vårt arbete. Vi fann våra källor och 

referenslitteratur främst genom att söka i bibliotekens databaser, såsom Lovisa och ELIN, via 

företagsekonomiska institutionens hemsida samt vissa tidningars hemsidor. Vi anser att vi i 

vår sållningsprocess lyckats inkludera källor som representerar en viss mångfald i bemärkelse 

av t.ex. nationalitet och professionell bakgrund. 

 

Att bestämma var en källa har sitt ursprung utgör fas två, och innebär inte bara att se till vem 

som författat innehållet utan även vad som legat som grund till det. Det gäller alltså att se till 

sambandet mellan författaren och fenomenet denne beskriver. Har författaren något speciellt 

syfte med att publicera sin skrift, en dold avsikt eller är författaren påverkad av tidigare 

händelser? Man bör också reflektera över huruvida källan är äkta eller förfalskad. Efter att ha 

studerat våra källor och dess författare känner vi dock ingen anledning till skepsis gentemot 

författarna som sådana. Litteraturen är utformad på ett professionellt sätt och kända och 

respektabla institutioner, såsom Uppsala Universitet, The Journal of Business Strategy,  

Studentlitteratur och Industrins utredningsinstitut, står bakom författarna. Dock betyder detta 

naturligtvis inte att vi ”köper” allt som står i böckerna, men våra privata åsikter kan på olika 

punkter skilja sig från författarnas utan att vi för den sakens skull dömer ut ett helt verk. Då 

                                                 
10 Wijk, s.8 
11 Holme & Solvang, s. 130ff 
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våra källor utgörs av befintlig litteratur och forskning kring vårt ämne använder vi oss av 

sekundärkällor.  

 

Nästa steg, fas tre, är tolkningen av källan, vilket innebär att vi innehållsbestämmer källan och 

analyserar vad som står i den, samt vad författaren har velat säga. Avsändarens avsikter sätts 

åter i fokus, och därmed ursprunget och upphovet. Innehållet måste alltså sättas in i ett 

tidssammanhang och en social kontext. Dock kan vi inte utesluta att det är vi, som mottagare, 

som gör den slutgiltiga tolkningen av innehållet. Våra tidigare kunskaper och erfarenheter 

spelar därför en mycket viktig roll för hur källans innehåll och dess budskap tas emot och 

tolkas. Det är långt ifrån säkert att vi tolkar innehållet på samma sätt som dess författare. 

Dessutom har ingen av våra källor som primärt syfte att besvara våra frågeställningar, och 

detta innebär naturligtvis att våra tolkningar som läsare blir extremt betydelsefulla för det 

arbete som vi själva vill producera och förmedla. 

 

Resonemanget ovan leder oss osökt in på den sista fasen, källornas användbarhet. Tjänar de 

verkligen våra syften? Är källorna nära kopplade till de situationer vi vill förklara och 

analysera? Är våra källor trovärdiga? Detta har vi undersökt genom att jämföra våra olika 

(och sinsemellan så oberoende som möjligt) källor med varandra. Vi har alltså gjort en analys 

av den yttre trovärdigheten och funnit att den är god. Dock är detta inte helt enkelt då källorna 

vi använt oss av ofta dateras till olika tidpunkter eller behandlar situationer som inte alltid är 

direkt jämförbara. Dessutom har vi genomfört analyser av källornas inre trovärdighet genom 

att se till inre överensstämmelse, säkerheten i källornas innehåll, upphovsmannens 

subjektivitet/objektivitet och möjligheterna att förstå innehållet samt huruvida det är 

genomförbart att återberätta källornas innehåll. Inte heller detta har varit ett helt lätt arbete, då 

det t.ex. kan vara svårt att veta huruvida en författare varit subjektiv och kanske uteslutit viss 

relevant information i sin text. Vi gör ändå den slutliga bedömningen att det även finns en inre 

trovärdighet hos våra källor. I denna diskussion kan man även införliva kraven på 

informationens reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet). 
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2.3 Objektivitet 

Enligt bland andra den tyske sociologen Max Weber skulle den ideala samhällsforskningen 

vara helt objektiv och värderingsfri.12 Det ska alltså finnas en tydlig åtskillnad mellan fakta 

och värderingar och vetenskapen ska därmed vara helt objektiv. Modellen för detta tänkande 

hämtades från den naturvetenskapliga forskningen. Förutsättningen för att detta 

förhållningssätt skulle fungera var ett uttalat jag/det- förhållande till studieobjektet och 

forskaren blir då en ren observatör som lämnar sitt sociala sammanhang till fördel för den 

renodlade forskarrollen. Dock har det riktats omfattande kritik mot detta synsätt.  

 

Många menar att en helt objektiv samhällsforskning inte är möjlig och att forskningen alltid 

präglas av de värderingar ifrån vilka man utgår. Den tyske samhällsforskaren och filosofen 

Haberman menar t.ex. att kunskap och intresse hänger samman, och att detta är att betrakta 

som en fördel och att man har samma förhållande till omgivningen i sin roll som 

samhällsvarelse som i sin forskarroll. Han menar att det inte går att bortse från sina 

värderingsmässiga förutsättningar, och att man därför istället ska klargöra vad dessa 

värderingar innebär. Forskaren har därmed ett viktigt ansvar för hur hans eller hennes 

forskningsresultat utnyttjas i samhället. 

 

Med anledning av detta resonemang vill vi klargöra att vi snarast hör till dem som sällar sig 

till Haberman och hans kollegor. Vi tror oss inte kunna prestera ett rent objektivt resultat och 

vi anser att det är viktigt att förmedla detta till läsaren. Dock gör vi naturligtvis vårt bästa för 

att förhålla oss så sakligt som möjligt till ämnet och undvika att låta våra personliga åsikter 

och värderingar lysa igenom alltför starkt i texten. Detta ger vi istället större utrymme för i 

analyser och slutledning.  

 

3. Teorier angående motvilja till uppköp 

 

Varför motsätter sig vissa företag att bli uppköpta av andra företag? Naturligtvis kan denna 

fråga besvaras på en rad olika sätt, men vi begränsar oss till de orsaker vi finner mest 

relevanta och intressanta, baserat bl.a. på nedan nämnda undersökning samt orsakernas 

förekomst i litteraturen vi studerat. Dessa orsaker kan ofta vara svåra att skilja från varandra 

och är många gånger snarare på det personliga eller psykosociala planet än på det rent 

                                                 
12 Holme & Solvang, s. 321ff 
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professionella eller företagsekonomiska. 1985 genomfördes en internationell undersökning på 

toppchefer i företag som genomgått ett förvärv eller en sammanslagning. Denna visade att 

84% av cheferna trodde att ”people problems” skulle ha större påverkan på 

sammanslagningens/förvärvets långsiktiga framgång än vad de finansiella problemen skulle.13 

Detta ser vi som en indikation på att den typ av problem som kan uppstå till följd av 

individers eller gruppers emotionella eller psykosociala beteende är av stor vikt vid fusioner 

och förvärv, och därför inte bör negligeras när dessa sammanhang diskuteras, då dessa 

personliga uppfattningar kan ligger till grund för att t.ex. en ledning avrekommenderar 

aktieägarna från att sälja sina aktier till en potentiell köpare. 

 

3.1 Företagskultur och strategi 

Vi har valt att nämna strategi och företagskultur under samma punkt, då det, enligt oss, är 

ointressant att separera den ena från den andra. Detta motiverar vi med resonemanget att om 

strategi och företagskultur verkar i olika riktningar är det i princip omöjligt att få ett företag 

att fungera på ett effektivt sätt.14 

 

Inom alla företag existerar en företagskultur15. Företagskulturen är olika stark i olika företag, 

och behöver inte alltid vara explicit, men har karaktäriseras generellt sett av att den utgörs av 

de värderingar och idéer som skall råda/råder inom företaget. Dessa idéer präglar företagets 

processer, såsom principer för rekrytering, befordran, belöning, etik, kunskapsöverföring, 

organisation o.s.v. Kulturen i företaget kan också appliceras på områden som klädsel, laganda, 

hälsotänkande, miljöpolicy och liknande. Kort sagt genomsyrar alltså företagskulturen 

samtliga av företagets aktiviteter och den är i högsta grad av vikt för att göra företaget unikt. 

Dock är det essentiellt att företagskulturen verkar i samma riktning som företagets strategi16. 

Denna formulerar företagets mål, produkter/marknadsinriktning och idéer angående hur 

företaget ska vinna marknadsandelar. Tillsammans med strategin kan alltså företagskulturen 

göra företaget unikt och därmed också tillföra viktiga konkurrensfördelar.  

 

Men vad skulle hända om företaget köps upp av ett annat företag? Blir det då möjligt för 

målföretaget att behålla utformningen av sin kultur och sina processer eller måste dessa 

                                                 
13 Hunsaker & Coombs 
14 Bruzelius & Skärvad, s.114ff. 
15 Bruzelius & Skärvad, s. 114 
16 Bruzelius & Skärvad, s. 114 
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anpassas till eller rentav bytas ut för att passa köparens krav? Vid sammanslagning av köpare 

och objekt ser man ofta att det inom den nya helheten finns en ”dubbel uppsättning” av vissa 

funktioner (särskilt om de två företagen verkar inom samma bransch) och detta kan ge upphov 

till bortgallring av överflödiga enheter.17 Saker som laganda och implicita 

kunskapsöverföringsprocesser kan gå förlorade i förändringen och kanske värdesätter köparen 

inte samma kompetenser och resurser som tidigare prioriterats och gjort företaget 

konkurrenskraftigt. Detta kan i sin tur innebära omfattande omstruktureringar i målföretaget. 

Nedan följer en rad anledningar till motvilja gentemot uppköp, varav många grundar sig just i 

hur individer och grupper ställer sig till just omstrukturering och förändring av olika slag. 

 

3.2 Rädsla att förlora arbetet 

Ett förvärv kan resultera i stor oro bland såväl de anställda som ledningen. När man inom 

företag talar om omstruktureringar (som enligt ovan förda resonemang ibland kan bli följden 

av ett förvärv) tolkas detta ofta av de anställda som att företaget planerar nedskärningar i 

personalen, vilket även ofta är fallet vid förvärvssituationer, då man, som tidigare nämnts, 

gallrar bort sedermera överflödig personal. Detta är naturligtvis inte något som ses med blida 

ögon av de anställda som därför kan bli mycket skeptiska gentemot det förmodade förvärvet. 

Detta kan påverka ledningens inställning till budet och göra även dess medlemmar negativt 

inställda. Dock måste nämnas att så inte alltid är fallet, och att uppköp och sammanslagningar 

kan leda till fler och/eller andra typer av jobbmöjligheter inom den nya helheten.18  

 

Ledningen i sig kan också ha anledning till att känna oro över sin egen ställning vid en 

eventuell försäljningssituation. Det är nämligen inte helt ovanligt att den gamla ledningen får 

kliva åt sidan till fördel för det köpande företagets ledning eller en helt nyutformad 

ledningsgrupp. Den ursprungliga ledningen beskrivs ofta orättvist i pressen som misslyckade 

ledare/chefer och att detta är anledningen till att de förlorat sina jobb. I realiteten erhåller de 

dock oftast omfattande avgångsvederlag i utbyte mot att de avstår från sin kontraktsbundna 

post frivilligt, för att senare åtaga sig en annan chefspost i något annat företag.19 Detta är dock 

något som på förhand inte alltid är ett uttalat alternativ för ledningen, och är därför orsak till 

oro inom ledningsgruppen och att denna därför motarbetar förvärvet. 

 

                                                 
17 Arnold, s. 899 
18 Arnold, s. 899 
19 Arnold, s. 899f. 
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3.3 Styckning av företaget 

Det förekommer att det förvärvande företaget har som syfte med köpet av målföretaget att 

stycka detta i mindre delar för att sedan sälja av dessa. Detta kallas asset stripping och har 

som syfte att identifiera undervärderade tillgångar så att företaget kan tas över, likvideras och 

tillgångarna säljas styckevis och på så sätt generera en vinst för det köpande företaget.20  

 

Förekomsten av den här typen av företagsförvärv fungerar givetvis avskräckande på styrelser 

och ledningsgrupper i bolag där företaget i sig uppfattas som ett livsverk av de styrande, som 

t.ex. i familjeföretag. De ser företaget som något att vara stolta över, något de vill lämna kvar 

till eftervärlden och motsätter sig därför eventuella bud om uppköp om det finns anledning att 

tro att företaget kan komma att styckas.  

 

Skulle det vara på så sätt att det inte finns någon risk för styckning av företaget, kan de 

styrande ändå motsätta sig att bli förvärvade p.g.a. rädsla för att företaget skulle komma att 

utvecklas i en riktning som, enligt dem, inte är önskvärd. Här återkommer alltså resonemanget 

att företaget ses som ett skötebarn som man vill skydda. 

 

3.4 Dinosauriehjärnor 

Psykoterapeuten och företagskonsulten Albert J. Bernstein gör en liknelse mellan människor 

och dinosaurier och menar att det i varje människohjärna finns en irrationell, känslosam och 

instinktiv dinosauriehjärna, vilket kan sättas i motsats till den rationella, tänkande människan 

som ibland beskrivs i företagsekonomisk litteratur. Dinosaurien är mycket konservativ och 

varken vill eller kan experimentera och ser därmed helst att allting ska ske på samma sätt 

varje gång. Dinosauriehjärnan upphöjer gärna vanor till sanningar, och vanan blir det enda 

sättet att genomföra saker på 21 

 

Bernstein illustrerar resonemanget med ett talande exempel: 

” …tänk då på hur du reagerade när den som för tillfället körde i ditt samåkningssystem tog 

en något annorlunda väg till arbetet. När det var din tur att köra igen tog du antagligen din 

                                                 
20 Cooke, s. 156 
21 Bernstein & Craft Rozen, s. 219f. 
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egen väg, även om den andra var kortare och hade färre trafikljus. När vi väl fått en vana 

ifrågasätter vi den inte: vi vördar den.”22 

 

Ödlementaliteten kan appliceras på såväl individ- som gruppnivå23, vilket kan utgöra ett 

betydande hinder vid förvärvssituationer. Utifrån det ovan förda resonemanget är det lätt att 

tänka sig hur de många individer eller grupper skulle reagera på tanken att det på deras 

arbetsplats skulle genomföras omfattande förändringar. Många skulle antagligen starkt 

motsätta sig detta med oviljan att ändra sina vanor och rutiner som anledning. 

 

3.5 Status  

Ett annat viktigt element vid ett fientligt förvärv är de anställdas relation till det köpande 

företagets anställda. Vid förvärv i allmänhet och fientliga förvärv i synnerhet kan det nya 

ägarförhållandet innebära att många i målföretaget tror att de ska behandlas annorlunda och 

kanske med mindre respekt än tidigare. Status spelar en viktig roll i detta då t.ex. cheferna i 

målföretaget kan vara rädda för att deras status och inflytande minskar i förhållande till 

motsvarande positioner inom köparföretaget. 

 

Skulle man vända på resonemanget ovan, får man en annan intressant situation som kan 

uppstå, nämligen att målföretaget ser köparen som mindre värd och därför blir rädd att förlora 

sin nuvarande status och position på grund av att det skulle bli förknippat med sin nya ägare. 

Dessutom kan detta, om förvärvet skulle genomföras, medföra att målföretagets anställda 

motsätter sig att överföra sina kunskaper till det andra företaget och att detta förtar en del av 

syftet med förvärvet och kan dessutom skapa interna konflikter i den nya helheten.24 

 

3.6 För lågt bud 

En annan tämligen logisk förklaring till att styrelsen motsätter sig ett presumtivt bud är förstås 

att de anser att budet är för lågt och inte gagnar aktieägarna och därför råder dessa att tacka 

nej till att sälja. Detta kan t.ex. förklaras av att de styrande anser att företaget har större 

potential än vad som framgår av budet. Detta t.ex. i form av humankapital, goodwill, en 

undervärderad aktie eller att styrelsen helt enkelt har anledning att se en mer positiv bild av 

                                                 
22 Bernstein & Craft Rozen, s. 219 
23 Bernstein & Craft Rozen, s. 219f. 
24 Resonemanget baseras till stor del på casediskussioner från Fek 543, hösten 2003. 
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företagets framtid än vad köparen har. Detta kan bero på olika orsaker, t.ex. att styrelsen har 

information som inte köparen innehar, att köparen förbisett viktiga fakta eller helt enkelt en 

stark tro på företaget, alltså ett mer känslomässigt argument. Denna förklaring kan te sig som 

självklar, men bör ändå nämnas i sammanhanget. 

 

3.7 Olika förändringsbehov vid olika förvärvstyper 

De flesta av ovanstående punkter är relaterade till människors syn på förändring, och därför är 

det här intressant med en jämförelse olika förvärvstyper emellan, detta då förändringsbehovet 

varierar mellan olika typer av sammanslagningar och graden av ”fientlighet” respektive 

”vänlighet” i förvärvet.25 

 

I en förvärvssituation har köparföretaget mer eller mindre klart för sig hur man vill införliva 

det förvärvade företaget i det egna bolaget/koncernen. Hela förloppet fram till avslutandet av 

affären är av betydelse för hur stora förändringar som måste genomföras. Förändringsbehovet 

kan förklaras i figur 1. nedan. 

 

Organisatorisk 

lösnig: 

Avveckling  

Delvis    förändringar 

Avsäljning              större 

Integration   …allt 

Egen division 

Dotterbolag      Typ av 

  ”Jämlikt” Frivillig Vänligt Fientligt förvärv 

  samgående försäljning förvärv förvärv 

 

Figur 1. Samband förvärvstyp- organisatorisk lösning.26 

 

                                                 
25 Olve, s. 95ff 
26 Olve, s. 96 
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Figurens utgångspunkt är en skala över olika typer av förvärv, från ett likaberättigat 

samgående till ett fientligt. Detta kombineras med hur man hanterar det förvärvade bolaget, 

blir det t.ex. ett dotterbolag eller ska det rentav avvecklas? 

 

Vid samgåenden är situationen annorlunda än i de andra fallen, eftersom båda parter förväntas 

vara i stort sett överens, dock kan det även i dessa situationer finnas en ”vinnare” som dikterar 

villkoren i större utsträckning än den andra parten- ”förloraren”. En genomgripande 

integration av företagen kan här genomföras relativt lugnt så att t.ex. många i chefsposition 

får behålla sina jobb. Generellt gäller att ju mer ovälkommet förvärvet är, desto mindre 

bevaras målföretaget intakt och därmed blir förstås förändringsbehovet större.27 Det kan gälla 

saker som ledning, organisation, företagskultur o.s.v. 

 

Fientliga förvärv av kunskapsföretag28 tenderar att vara mindre framgångsrika än andra 

fientliga förvärv, då drastiska förändringar lätt kan medföra att företaget töms på sin 

kompetens. Detta kan gälla även om man låter det förvärvade företaget existera som ett eget 

dotterbolag inom koncernen. Har nyckelpersoner inom målföretaget engagerat sig i kampen 

mot uppköpet är det ofta mycket svårt att få dem att acceptera ens en sådan lösning. 

 

4 Målföretag 

 

Finns det några gemensamma drag hos de företag som utsätts för fientliga bud/förvärv? Är det 

möjligt att finna likheter i t.ex. storlek, lönsamhet eller bransch? Vi har funnit att dessa frågor 

inte är helt lätta att besvara på grund av att det inte finns speciellt mycket litteratur och 

forskning som behandlar just fientliga förvärv att tillgå, och därför kommer vi att undersöka 

hur förvärvssituationer i allmänhet ofta ser ut för att kunna skapa oss en bild av det rådande 

läget. Vi finner att detta generellt sett torde vara applicerbart på de fientliga förvärven såväl 

som på övriga typer, då det i litteraturen inte görs några åtskillnader på de olika typerna i just 

dessa sammanhang. 

 

Vi inleder detta kapitel med en diskussion kring existerande teorier om vad som gör ett 

företag till en lämplig uppköpskandidat, för att sedan gå vidare till en del empirisk 

                                                 
27 Olve, s.96f. 
28”…företag och organisationer som lever på att sälja sin kunskap (ofta förpackad som varor och tjänster)…”, 
Bruzelius & Skärvad, s.33 
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sekundärdata som behandlar relationen mellan målföretagets egenskaper och/eller nyckeltal 

och eventuell attraktivitet för potentiella köpare. Genom att undersöka detta avser vi att 

försöka finna mönster för vad som gör ett företag oattraktivt som uppköpskandidat och med 

hjälp av detta utarbeta en hypotes huruvida attraktiva egenskaper och/eller nyckeltal hos ett 

företag kan inverteras och på så sätt bilda ett försvar gentemot fientliga förvärvare. 

 

4.1 Idealkandidat- en teoretisk ansats 

Vid sökandet av ett företag att förvärva bör köparen begränsa själva sökområdet till att det 

utifrån sin uttalade strategi försöker skapa sig en bild av en idealkandidat. Detta sker nere på 

divisions- eller affärsenhetsnivå och man ser till dennas förvärvsstrategi. En rad kriterier, 

kvalitativa såväl som kvantitativa, är intressanta att studera när man utser 

förvärvskandidaten29, såsom: 

 

• Affärsprofil: bransch samt hur bred kompetens som är önskvärd 

• Företagsform: börsbolag, familjeägt, etc? 

• Ledning: önskar man behålla en kompetent ledning som redan finns på företaget, eller 

söker man ett företag som t.ex. ägaren grundat och lett och nu vill lämna? 

• Marknad: ska företaget sälja enbart på hemmamarknaden, till vilka kunder och genom 

vilka försäljningskanaler? 

• Geografisk koncentration: var är verksamheten baserad och hur utbredd är den? 

• Särdrag: önskar man ett företag vars styrka är t.ex. teknik, service eller marknadsföring? 

• Förvärvsklimat: är man beredd att övertala kandidaten, är fientligt förvärv tänkbart, etc? 

• Stabil tillväxt: vilken siffra för försäljningstillväxt kräver man? 

• Rörelseresultat: önskvärd vinstmarginal? 

• Skuldsättning: företagets soliditet? 

• Lönsamhet: hur stor bör avkastningen på sysselsatt kapital vara? 

• Fakturering: hur stort bör företaget idealt sett vara? 

• Rörelsekapital: hur många månaders försäljning bör rörelsekapitalet omfatta? 

• Marknadsandel: hur stor är denna inom företagets segment? 

• Förvärvspris: vilken vinstmultiplikator kan man acceptera? 

 

                                                 
29 Olve, s. 45f. 
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Köparnas preferenser varierar naturligtvis från fall till fall, men vi har funnit några punkter 

som enligt existerande teorier ofta gör ett företag till en attraktiv förvärvskandidat ur köparens 

synvinkel. Dessa faktorer gör målföretaget känsligt för att bli förvärvat:30 

 

• Ett lågt aktiepris i relation till kostnaden för att ersätta tillgångarna eller dess förmåga att 

generera intäkter. 

• En stor andel likvida tillgångar, ett stort kapitalöverskott och en värdefull förmåga att 

generera intäkter. 

• Ett bra kassaflöde i relation till aktuella aktiekurser. 

• Dotterbolag eller egendomar som kan säljas av utan att nämnvärt försämra kassaflödet. 

• Relativt små aktieposter kontrollerade av den sittande ledningen. 

 

4.2 Forskningsresultat i form av sekundärdata 

En undersökning från 1985 visar att höga market/book ratios31 och en omfattande storlek 

minskar risken för att bli förvärvad medan skuldsättningsgrad och likviditet är oviktigt.32 En 

undersökning från –86 visar dock att det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad, storlek 

och försäljningsökning och risken för att bli uppköpt, medan market/book ratio, P/E-tal och 

likviditet inte påverkar denna risk.33 En tredje undersökning från 1988 påvisar att större 

storlek och market/book ratio fungerar avskräckande på fientliga förvärvare, men inte på 

”vänliga”34. Mikkelson och Partch finner i sin undersökning från 1989 att omfattande storlek 

och korsägande av dotterbolag minskar riskerna för förvärv, medan skuldsättningsgrad och 

andelen aktier ägda av ledningen är av ringa vikt.35 Shivadasani finner i sin undersökning från 

1993 att storlek, ledningens aktieposter och korsägande av dotterbolag fungerar avskräckande 

på köpare, men att inkomstökning och styrelsens sammansättning inte var viktiga i 

sammanhanget.36 Comment och Schwert kommer i sin undersökning från –95 fram till att 

företagets storlek är den enda faktorn som ju mer den ökar, minskar risken för ett fientligt 

förvärv.37 

                                                 
30 Weston, Chung & Hoag, s. 482 
 31Mått som används för att mäta företagets förmåga att skapa värde. Uträknas genom att ta  
företagets marknadsvärde/ företagets investerade kapital, Arnold, s. 682f. 
32 Hasbrouck 
33 Palepu 
34 Mørck, Schleifer & Vishny, hämtat från Auerbach, s. 101ff. 
35 Mikkelson & Partch 
36 Schwert, s. 16f. 
37 Ibid. 
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Inverterar vi resonemanget om attraktiva karaktäristika för att se huruvida det finns några 

dåliga nyckeltal eller dylikt som skulle kunna fungera som försvar mot potentiella köpare, 

kommer vi till slutledningen att det inte verkar som att det finns några beprövade eller 

bevisade åtgärder i form av ovan nämnda nyckeltal och liknande, som effektivt fungerar 

avskräckande på ovälkomna köpare. Den enda metoden som verkar fungera är att öka i 

storlek, men storlek är inte alltid möjlig att uppnå, och är dessutom högst relativ. Det finns 

nästan alltid någon annan som är större. Vi har, trots sökande, inte lyckats finna några 

implikationer som tyder på att fientliga förvärv skulle vara särskilt vanliga i någon speciell 

bransch eller funnit någon trend i huruvida fientliga förvärv oftast är vertikala, horisontella 

eller konglomerativa. 

 

Det finns dock andra metoder för att försvara sitt företag gentemot fientliga uppköp än att 

arbeta med de traditionella nyckeltalen. Vi redogör därför för några av dessa i nästkommande 

kapitel. 

 

5. Teorier kring taktiska försvarsåtgärder  

 

Detta kapitel är en presentation och förklaring av ett antal utvalda åtgärder eller strategier som 

ett företag kan använda sig av för att förebygga eller försvara sig emot fientliga uppköp.  

 

Olika länder och kulturer ser på företagande på olika sätt, till exempel skiljer sig synen på vad 

som är företagens huvudsakliga mål väsentligt åt, vilket i stor utsträckning påverkar deras 

inställning, förhållningssätt och agerande i både fientliga och välkomna uppköpssituationer. 

Dessa skillnader leder även till olika lagstiftningar då lagar till stor del uppstår ur människors 

värderingar och tro38. Det ämne som vi behandlar i detta kapitel är som läsaren kanske redan 

förstår till stor del reglerat av olika lagar. Vad som tillåts i vissa delar av världen är inte en 

självklarhet på andra platser. Vi kommer i de fall då skillnader, speciellt i lagar, uppstår att 

påpeka detta så att läsaren inte luras att tro något som ej stämmer. 

 

De olika försvarsstrategierna kan indelas efter de olika skeenden då de bör tas i bruk eller 

appliceras39. Vissa av de strategier vi tar upp i detta arbete bör eller måste skapas eller införas 

                                                 
38 Författarnas anmärkning. 
 
39 Arnold, s 895 
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i företaget innan ett uppköpsbud eller hot faktiskt existerar. De fungerar alltså som ett 

preventivt försvarsmedel. De kan antingen ha en varnande egenskap som hjälper ett företag 

bli medvetet om att det ligger i riskzonen för uppköp, men kan även fungera som avskräckare, 

då de gör eventuella uppköp mindre lockande än vad de vid första anblicken tycks vara. 

Anledningen till att dessa strategier måste införlivas i förväg är i vissa fall självklara då deras 

genomförbarhet och effektivitet bygger på att vara preventiva. Man bör dock vara medveten 

om att vissa försvarsstrategier bör införlivas vid olika tidpunkter beroende på vad lagarna i 

landet, under vilket bolaget faller, säger. Lagstiftning skiljer sig som sagt länder emellan, 

vilket naturligtvis även kan påverka när implementeringen bör ske. 

 

Andra strategier kan implementeras då ett uppköpsbud eller hot faktiskt existerar. Dessa 

försvarsmekanismer fungerar antingen genom att försvåra eller att på något sätt fördyra ett 

eventuellt uppköp. Resultatet blir att uppköp blir mindre attraktivt. 

 

Gemensamt för de flesta av försvarsstrategierna nedan är att de inte kostar ett målföretag 

särskilt mycket att implementera och att de i de fall då företaget faktiskt välkomnar uppköpet 

inte innebär ett hinder då de relativt lätt kan avlägsnas. 

 

Vilka åtgärder kan man då vidtaga om man inte vill bli uppköpt? Det finns en rad olika 

tillvägagångssätt, och vi kan inte redogöra för dem alla detta arbete, utan väljer att begränsa 

oss till några av de metoder som vi finner intressanta och relevanta. Vi baserar våra val främst 

på förekomsten av strategierna i litteraturen, och väljer därmed att redogöra för de metoder 

som är oftast förekommande i litteraturen vi granskat. 

 

5.1 Shark repellents –tillägg i bolagsordningen 

En alltmer använd typ av försvarsstrategi vid fientliga uppköp är tillägg i företagets 

bolagsordning, s.k. shark repellents. För att kunna instiftas måste dessa tillägg först 

godkännas av aktieägarna genom röstning. Dessa tillägg ska med fördel införas i 

bolagsordningen innan en faktisk uppköpssituation föreligger. Detta p.g.a. det ofta tar lång tid 

att kalla till bolagsstämma där man kan rösta igenom tilläggen. Under denna tid skulle en 

eventuell köpare kunna hinna förvärva en tillräckligt stor del av aktierna för att densamme 

skulle kunna hindra att tilläggen röstades igenom. 
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Dessa typer av tillägg innebär i regel nya villkor för överlämnandet av den styrande makten i 

ett företag p.g.a. ett förvärv, ett uppköpsbud eller vid ett byte av styrelse. Det finns fyra 

huvudtyper av tillägg som används för att förhindra fientliga förvärv.40 

5.1.1 Supermajority amendments – tillägg om kvalificerad majoritet 

Dessa tillägg kräver att aktieägarna godkänner alla förändringar av den styrande makten som 

initierats av resterande kapital (alltså av det företag som hypotetiskt sett skulle vilja förvärva 

målföretaget). Dessa förändringar måste godkännas med minst två tredjedelar, men ibland 

med så mycket som 90% av de övriga rösterna vid en omröstning. I de flesta fall innehåller 

dock denna typ av tillägg en klausul som ger styrelsen makten att bestämma när och om 

bestämmelserna kring kvalificerad majoritet ska praktiseras. Om så icke vore fallet skulle 

ledningen bli mycket begränsad vid uppköpsförhandlingar. 

5.1.2 Tillägg om skäligt pris 

Detta innebär ett liknande tillägg som ovan, med samma klausul, men där det existerar 

ytterligare en klausul som bortser från kravet på kvalificerad majoritet om ett skäligt pris 

betalats för alla förvärvade aktier. Skäligt pris definieras ofta som det högsta pris som den 

potentiella köparen betalat under en given period. Det krävs också ibland att det överstiger ett 

bestämt belopp som beror på målföretagets bokförda värde. Detta tillägg är alltså ett försvar 

mot two-tier tender offers41 som inte godkänts av målföretagets styrelse. 

5.1.3 Klassificerade styrelser 

En viktig försvarstaktik är klassificerade eller uppdelade styrelser (classified eller staggered 

boards). Tillägget är utformat för att fördröja effektiva övertaganden av kontrollen vid ett 

fientligt förvärv. Ledningens påstådda anledning för dessa tillägg är ofta att den vill försäkra 

sig att man inom företaget kontinuerligt behåller sin policy och erfarenhet. Ett exempel på hur 

detta rent praktiskt kan utformas är att man i en styrelse med tolv medlemmar delar in den i 

tre ”lag” med fyra medlemmar i varje. Varje gång det är dags att välja medlemmar kan endast 

ett ”lag” åt gången bytas ut, och detta innebär i praktiken att den nya ägaren i det här exemplet 

skulle få vänta i tre valomgångar, exempelvis tre år, innan man skulle kunna få kontroll över 

styrelsen. 

                                                 
40 Weston, Chung & Hoag, s. 497f. 
41 Uppköpsanbud där köparen erbjuder ett högt första pris (högt pris eller endast kontanter) för ett bestämt 
maximalt antal aktier, som denne är villig att acceptera, och offentliggör samtidigt sina avsikter att förvärva 
resterande aktier till ett andra budpris (priset är lägre än det tidigare och/eller värdepapper snarare än kontanter) 
Weston, Chung & Hoag, s. 747 
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5.1.4 Utfärdande av preferensaktier  

Denna typ av tillägg bemäktigar styrelsen att skapa en ny sorts värdepapper med speciella 

rösträttigheter. Dessa utgörs vanligen av preferensaktier som kan utfärdas till vänligt sinnade 

parter vid kamp om kontrollen i målföretaget. Detta är idag en försvarstaktik, men historiskt 

sett var det ett sätt att för styrelsen ordna flexibilitet i finansieringen vid föränderliga 

ekonomiska förutsättningar. 

 

Förutom de fyra tilläggstyperna som nämnts ovan finns en rad fler varianter som kan 

användas för att försvara sig mot fientliga uppköp. Som exempel på dessa kan anges 

avskaffande av kumulativ röstning (såtillvida detta är lagligt) och omlokalisering till annan 

geografisk ort vars lagar gör det lättare att utforma försvarsstrategier. En annan strategi är så 

kallade lock-in- tillägg som gör det svårt att undvika existerande tillägg genom att erhålla en 

kvalificerad majoritet som är för en föreslagen förändring. 

5.1.5 Empirisk forskning kring tilläggen 

Vi har tagit del av en undersökning som gjorts av Pound 198742 som jämför företag med ovan 

nämnda tillägg i bolagsordningen med bolag utan liknande tillägg. Denna visade att de förra 

utsattes för 26% färre uppköpsförsök under perioden 1974-1984. Förekomsten av uppköpsbud 

var under perioden 38% bland gruppen utan tillägg och 28% för företagen som hade tillägg. 

Pound visade även att tilläggstaktiken inte nämnvärt ökade aktieägarnas bonus i jämförelse 

till företag utan tillägg. Hans studier visar också att tilläggen genererar ungefär dubbelt så 

stora kostnader för rättegångar, marknadsaktioner och dylikt för köparen som denne får betala 

vid uppköp av ett företag utan tillägg. En viktig del i denna försvarstaktik är alltså att generera 

kostnader för köparen, såväl som att göra det komplicerat för denne att rent praktiskt ta 

kontrollen för företaget. Pound kommer fram till att en köpare inte kan lyckas att ta kontrollen 

över ett företag med tillägg och ett kontinuerligt motstånd i ledningen, medan köparen med en 

tredjedels säkerhet kan lyckas att ta över ett företag utan tillägg, men med en ledning som gör 

motstånd. Pounds resultat indikerar alltså att denna typ av försvarstaktiker skulle öka 

ledningens förhandlingskraft, och därigenom minskar antalet uppköpsbud.  

 

Beslut om att instifta tillägg i bolagsordningen kan ibland innebära förvirrande information 

för marknaden. 

                                                 
42 Weston, Chung & Hoag, s.501f. 
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Ett exempel på sådan förvirrande information är att tillägget uppfattas som ett tecken på att 

det finns en risk för att företaget kommer att bli uppköpt. Denna typ av information kan ofta 

uppfattas positivt, att företaget är intressant ur investeringssynpunk m.m. Dock kan tillägget 

också uppfattas negativt på så sätt att ledarskapets kompetens ifrågasätts, eftersom det är 

troligare att medlemmarna av en inkompetent företagsledning försöker skydda sig själva mot 

ett uppköp, då det är troligare att de skulle bli avskedade om företaget köptes upp om de vore 

inkompetenta än om de vore skickliga inom sitt yrke. 

 

5.2 Poison Pills - Giftpiller 

En av de mest populära men även kontroversiella försvarsstrategierna är de så kallade poison 

pills eller giftpiller. Tanken bakom dessa är att styrelsen i ett målföretag möjliggör ett försvar 

gentemot fientliga uppköp genom att göra det betydligt dyrare att köpa målföretaget än vad 

det tycktes vara från början. Giftpiller är något som man skapar inom bolaget innan det finns 

ett uppköpsbud då det inte är möjligt att göra det under hot. Anledningen till att detta inte är 

möjligt är huvudsakligen att det tar för lång tid att genomföra sådana omfattande åtgärder. 

Men det är även så att det i vissa länder finns lagstiftning som inte tillåter motarbetande 

taktiker av denna typ då ett uppköpsbud ligger43.  

 

Det finns ett flertal olika typer av ”giftpiller-planer” för vilka vi senare i texten kommer att 

redogöra mer detaljerat, dock fungerar de alla på liknande sätt. Styrelsen utfärdar, med eller 

utan aktieägarnas vetskap, värdepapper med särskilda rättigheter, alltså en typ av option. 

Dessa optioner blir användbara först efter att en särskild utlösande faktor inträffar, exempelvis 

att ett uppköpsbud har lagts eller att en ny eller mindre aktieägare förvärvar en viss procent av 

den totala aktiemängden. Rättigheten som dessa optioner medför gör det svårt eller dyrt för 

uppköparen att förvärva målföretaget, ”ett ekonomiskt gift sprids”44. 

 

Giftpiller är i de flesta målföretag möjliga att återkalla genom att man löser ut dem till en 

bråkdel av deras lösenpris. Det innebär att uppköp inte är helt uteslutet. Målet med giftpiller 

är som sagt att försvåra eller fördyra fientliga uppköp inte hindra alla uppköp. Utöver detta 

ger de även målföretag möjligheten att välja bland uppköpskandidater eller att ihop med en 

                                                 
43 Se Cooke, s. 238. Exempel på lagstiftning angående detta i Storbritannien. 
44 Weston, Chung & Hoag s. 505. 
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befintlig sådan diskutera fram ett pris och villkor som är fördelaktiga utan att behöva oroa sig 

för att köparen ska välja att gå överhuvudet på styrelsen och direkt ge ett bud till aktieägarna.  

5.2.1 Flip-over rights plan 

De giftpiller som är mest förekommande är de så kallade flip-over poison pills45. Dessa 

fungerar på så sätt att aktieägare får optioner i form av utdelning. De har mycket lång löptid 

och ger rättigheten att köpa antingen vanliga eller preferensaktier46 (beroende på giftpillrets 

utformning) i målföretaget. Priset för att använda dessa optioner, även kallat lösensumman, 

sätts ovanligt högt över rådande aktiekurs. Detta innebär att ingen kommer att välja att 

använda rättigheten att köpa optionen då det inte är lönsamt. Om någon utomstående börjar 

köpa upp stora andelar av aktierna i målföretaget kommer optionerna att ändras. Det kommer 

då att innebära att innehavaren har rättigheten att köpa aktier i det förvärvande företaget. 

Istället för att, som tidigare då lösensumman för optionerna var extraordinärt hög, kommer 

lösensumman för att köpa aktier i det förvärvande bolaget att vara starkt rabatterad. De 

rättigheter optionerna medför ändras då någon ökar sitt aktieinnehav så att det uppgår till en 

förutbestämd procentuell andel av den totala aktiemängden.47. Den andel som är förutbestämd 

är tänkt att vara tillräckligt liten för att innehavaren inte ska ha en majoritet i bolaget, men 

ändå tillräckligt stor för att väcka oro för ett potentiellt uppköp 

 

Dessa giftpiller innebär att ett uppköp blir mycket kostsamt om inte förvärvaren lyckas få tag 

på de flesta optionerna, vilket inte är särskilt troligt då innehavaren av dessa står att tjäna 

mycket på att behålla dem. Om ett företag med ett flip-over defense önskar att bli uppköpt har 

styrelsen i de flesta fall möjlighet att lösa in optionerna till en låg kostnad. 

5.2.2 Ownership flip-in plans 

En annan vanlig försvarsstrategi som ofta är kombinerad med flip-over-giftpiller är  

flip-in-giftpiller48. Dessa är, precis som flip-over-giftpiller, optioner som styrelsen utfärdar 

och som aktieägarna får i form av utdelning. Precis som flip-over-giftpiller träder flip-in-

giftpillren i kraft då någon förvärvar den mängd aktier som uppgår till en förutbestämd 

procentuell andel av målföretag totala aktiemängd. Skillnaden är att dessa optioner medför 

rättigheten att teckna aktier i målföretaget till ett fördelaktigt pris.  

                                                 
45 Weston, Chung & Hoag, s. 506 
46 Aktier som ger särskilda rättigheter i samband med utdelning. 
47 Weston, Chung & Hoag s. 507 
48 Weston, Chung & Hoag s. 507 
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Resultatet av dessa giftpiller är att förvärvarens andel av den totala mängden aktier minskar 

då en kraftig utspädningen äger rum, vilket i sin tur är tänkt att leda till att den fientliga 

förvärvaren förlorar sitt inflytande i företaget. 

5.2.3 Exploding poison pills – exploderande giftpiller 

Exploderande giftpiller är, även de, optioner som skapas och träder i kraft precis som de 

ovannämnda giftpillren. Dessa optioner ger dock innehavaren rätt att teckna preferensaktier i 

företaget. De preferensaktier som kan tecknas medför rättigheten till en särskilt hög utdelning. 

Dock är lösenpriset för optionerna satt så pass högt att ingen kommer att använda sin 

teckningsrätt.  

 

Om ett övertag sker ”exploderar” optionerna och ger dess innehavare rätt att kräva det 

förvärvande företaget på det dubbla värdet eller att få köpa preferensaktierna till hälften av 

lösenpriset. Giftpillren innebär höga kostnader för ett förvärvande företag, vilket naturligtvis 

är avskräckande. Utöver detta är denna strategi mycket komplex i dess utformande vilket gör 

att ett förvärvande företag kan ha svårt att värdera effekterna av strategin och därför även den 

implicita kostnaden av ett förvärv av ett bolag med denna typ av giftpiller. Detta i sig kan vara 

avskräckande för en potentiell uppköpare. 

 

5.3 Golden parachutes – gyllene fallskärmar 

Gyllene fallskärmar är ett avtal som företag upprättar till fördel för de högsta tjänstemännen 

inom företaget. Ett sådant avtal säger att om en viss händelse inträffar, som exempelvis att ett 

övertag av företaget sker och den då sittande ledningen förändras, får de tjänstemän med 

gyllene fallskärm rätt till en betydande kompensation i form av ett avgångsvederlag. Detta 

avgångsvederlag har tjänstemännen rätt till oavsett om de blir uppsagda eller själva väljer att 

sluta.  

 

Gyllene fallskärmar är en försvarsstrategi som är mycket populär bland större bolag, detta 

speciellt i USA, där en stor del av ”Fortune 500”49 bolagen har denna typ av avtal50 

                                                 
49 ”publicerad lista i Fortune (tidning) över de 500 största företagen i USA”. Citatet hämtat från Norstedts 
fackordbok Business 
50 Weston, Chung & Hoag, s. 488 
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Tanken bakom sådana avtal var från början att kompensationen som var tvungen att betalas 

skulle vara så pass betungande för ett förvärvande företag att detta därigenom skulle bli 

avskräckt från ett uppköp. Detta kan säkert vara fallet då mindre företag är målföretag 

eftersom den totala summan som måste erläggas för att förvärva bolaget är relativt låg.  

 

I de stora företagen där det är vanligt med gyllene fallskärmarsavtal är inte summan som 

avtalen uppgår till särskilt betungande då de vanligtvis enbart uppgår till högst någon procent 

av den totala uppköpssumman51. Istället tar de sig an en annan roll. Avtalen kan fungera som 

en sorts trygghet för ledningen, vilken innebär att denna agerar mer i förmån för aktieägarna 

och inte försöker skydda sina egna positioner. Om ledningen är trygg oavsett om de behåller 

sina jobb eller inte, kommer de att, så länge de sitter i en beslutsfattande position, agera i 

företaget bästa intresse. 

 

5.4 Pac-man strategin 

Denna strategi härstammar från 80-talets USA52 och har uppkallats efter det klassiska 

dataspelet där det gäller att äta upp sina motståndare innan de hinner äta upp dig. Det gäller 

alltså att för målföretaget att förvärva sin potentiella köpare. Detta ska genomföras så pass fort 

och i så stor omfattning att det initialt förvärvande bolaget blir uppköpt av det ursprungliga 

målföretaget innan det motsatta hinner inträffa. Denna strategi kräver naturligtvis en god 

tillgång på kapital samt att målföretaget verkligen vill förvärva företaget som initialt utgjorde 

ett hot. 

 

Det räcker ofta att målföretaget förvärvar praktisk röstmajoritet i det andra företaget för att 

sedan kunna genomföra en bolagsstämma med syfte att avsätta ledningen eller på något annat 

sätt avstyra planerna på det initiala förvärvet. Det finns lagar och regler som kan hjälpa till att 

effektivisera pac-man strategin, då många länder har lagar som inte tillåter att dotterbolaget 

förvärvar aktier i moderbolaget, i alla fall inte i någon större utsträckning. Detta medför att det 

bolag som vinner själva pac-manstriden automatiskt får ett lagstadgat skydd mot att det andra 

företaget förvärvar dess (det nya moderbolagets) aktier. Detta gäller t.ex. i Sverige. 

 

                                                 
51 Weston, Chung & Hoag, s. 488 
52 Cooke, s.239 
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5.5 White knight – vit riddare 

I fall då ett företag känner att det finns ett direkt uppköpshot (ofta har närmanden gjorts av en 

eventuell uppköpare men avslagits av målföretaget) kan det vända sig till en vit riddare. En vit 

riddare är i det här fallet, så som den ofta beskrivs i sagorna, en räddare i nöden. Det är ett 

vänligsinnat företag som köper en betydande del av aktierna i det företag som är 

uppköpshotat53. Genom att den vite riddaren köper aktierna har inte anfallaren någon 

möjlighet att tillförskaffa sig en tillräckligt stor del av aktierna för att kunna ta över 

målföretaget. Detta förutsätter att det initiala budet inte är alltför högt så att den vite riddaren 

har råd att bjuda över. 

 

I en situation då en vit riddare träder in måste denne agera mycket snabbt och detta innebär att 

det inte alltid finns tillräckligt med tid för att den vite riddaren ska kunna utvärdera 

målföretaget med den noggrannhet som annars är brukligt. Att agera som vit riddare kan alltså 

anses vara högst riskabelt54. På grund av den risken begär vita riddare ofta något i gengäld, 

det kan exempelvis vara att målföretaget går in och köper en andel av aktierna i den vite 

riddaren och därigenom skyddar honom mot fientliga uppköp. Riskerna med att agera vit 

riddare innebär även att det finns färre sådana att tillgå i en lågkonjunktur55 

 

5.6 Crown Jewels – kronjuveler 

Många företag har vissa tillgångar som kan uppfattas som särskilt värdefulla eller attraktiva. 

Sådana tillgångar benämns ofta som kronjuveler56. I en uppköpssituation kan dessa 

kronjuveler vara några av de saker som är mest lockande för en förvärvare. Genom att 

målföretaget på något sätt omöjliggör åtkomst för förvärvaren till dessa kronjuvelstillgångar 

kan de få honom att förlora intresse för förvärvet. Det finns ett par olika sätt att göra detta på. 

Målföretaget kan, om det är lagligt57, sälja sina kronjuveler till en tredje part och behålla den 

resterande delen av företaget intakt. Detta innebär dessvärre att man förlorar de bästa delarna i 

sitt företag, vilket naturligtvis inte är önskvärt. I utbyte erhåller målföretaget likvida medel 

med vars hjälp man kan öka aktieägarnas tillfredsställelse och lojalitet genom ökad utdelning 

                                                 
53 Arnold, s. 895 
54 Olve, s. 80 
55 Cooke, s. 237 
56 Cooke, s. 238 
57 Ibid. Exempel på lagstiftning angående detta i Storbritannien. 
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eller bonusutdelning. De likvida medlen målföretaget erhåller kan även vara till nytta vid 

fortsatt försvar på annat vis. 

 

Man skulle även kunna tänka sig att företaget säljer sina tillgångar men med en option att få 

köpa tillbaks dem om det fientliga förvärvet misslyckas. Därigenom mister man inte 

tillgångarna för gott. En sådan option kommer dock med största sannolikhet att bli kostsam 

för målföretaget. 

 

Ett annat sätt att förhindra att en förvärvare kommer åt ens kronjuveler är att ge en tredje part 

en option som ger denne rätten att, om ett fientligt uppköp sker, har den tredje parten rätten att 

köpa kronjuvelerna. På så vis slipper man göra sig av med kronjuvelstillgångarna i förväg om 

förvärvet inte genomförs.  

 

Om lagstiftning i ett land inte tillåter förändringar i ett målföretag då ett uppköpsbud är i 

faggorna finns det trots det varianter av kronjuvelsmetoden att tillgå. Exempel på detta är 

företag som låtit meddela till aktieägarna att en annan potentiell köpare för kronjuvelerna 

finns. Så om uppköpsbudet avslås kommer företaget att sälja kronjuvelerna till den senare, 

och förtjänsten kommer att gå till aktieägarna.58 

 

5.7 Scorched earth – den brända jordens taktik 

Den brända jorden försvarstaktiken liknar till stor del kronjuvelsmetoden men är betydligt 

mer sällsynt då den helt eller till stor del förstör de målföretag som tillämpar den. Metoden 

påminner mycket om sådant som har förekommit i krig då de tillbakadragande trupperna 

förstör marken så att fienden inte har någon nytta av den. Metoden går ut på att målföretaget 

genom diverse åtgärder förstör sitt eget värde. Detta leder till att förvärvaren inte längre 

kommer att vara intresserad av målbolaget. På grund av den förstörelse metoden lämnar efter 

sig är den ytterst sällsynt59. 

 

                                                 
58 Olve, s. 80 
59 Olve, s. 81 
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5.8 Greenmail 

En innehavare av en stor aktiepost i ett företag kan ibland uppfattas av styrelse och ledning 

som ett hot. Det kan råda en viss osäkerhet kring denne aktieägares intentioner gentemot 

företaget. Genom att företaget köper tillbaka aktieägarnas aktier kan man neutralisera det hot 

som denne utgör. Ett sådant återköp sker med en bonuspremie, alltså till ett högre pris än den 

rådande aktiekursen, då aktieägaren inte skulle vara villiga att sälja utan att göra en förtjänst.  

Detta är vad som kallas för greenmail. Aktieägaren innebär ett hot vilket leder till att denna 

hamnar i en position som ger utrymme för vad som kan liknas vid utpressning60.  

 

För att förhindra att ”greenmailern” på nytt köper en stor post aktier och därigenom återigen 

utgör ett uppköpshot brukar en återköpsaffär av denna typ medföra ett så kallat standstill-

avtal61. I ett sådant avtal förbinder sig den tidigare aktieägare att inte göra några 

uppköpsförsök inom en viss tidsram (exempelvis 10 år). Ett standstill-avtal ger dock ingen 

ökad trygghet gentemot andra uppköpare, men enligt en undersökning av Mikkelson och 

Ruback (1986) ökar detta inte heller risken för uppköp.62.  

 

Vi vill påpeka att även greenmail är en försvarsmetod som är mycket omdiskuterad. 

Lagstiftning gör i många länder tillämpning av denna metod omöjlig då ett företags återköp 

av sina egna aktier är reglerat. Endast nyligen blev det i Sverige tillåtet för företag att köpa 

tillbaka sina egna aktier. Metoden har dock kritiserats då den leder till olika behandling av 

aktieägarna inom företaget 

 

6. Analys 
 

6.1 Motiv till motvilja 

Vi försökte i detta avsnitt dela upp anledningarna till motvilja gentemot uppköp i tre 

undergrupper som vi valde att kalla psykosociala, organisatoriska och finansiella motiv. Detta 

för att göra analysen mer överskådlig och även, till viss del, mer generell för att undvika att 

förlora sig alltför mycket i små detaljer. Vi ville på detta sätt underlätta för läsaren, men fann 

att det var praktiskt taget omöjligt att dela upp motiven på detta sätt då de ofta går in i 

                                                 
60 Ordet greenmail kommer från engelskans blackmail – utpressning och green vilket är USA dollarns färg. Se 
Weston, Chung & Hoag, s. 515 och Arnold, s. 895 
61 Weston, Chung & Hoag, s. 518 
62 Weston, Chung & Hoag, s. 517 
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varandra. Det enda vi nästan helt lyckades separera från de övriga var det finansiella motivet 

och därför får detta ett eget avsnitt. De organisatoriska och de psykosociala väljer vi dock att 

integrera, men därför också att så gott som möjligt förklara varför detta gjorts. 

 

6.1.1 Finansiella motiv 

Denna grupp representerar egentligen endast en av anledningarna vi redogjort för i 

teoriavsnittet. Den enda anledning som återfinns under teoriavsnittet i vår uppsats, som helt 

och fullt passar under denna rubrik är den om för lågt bud, då detta är det enda renodlat 

finansiella motivet till motvilja mot uppköp. Detta motiv förklaras enklast av att ledningen i 

företaget månar om sina aktieägare och därför avråder dem att sälja till ett pris som ledningen 

anser är för lågt. Dock kan man diskutera huruvida detta kan grunda sig i att ledningen själv 

sitter på en (kanske betydande) aktiepost och att denna därför är villig att ta risker för att 

kanske kunna erhålla ett högre pris i framtiden, trots att detta kanske inte är något aktieägarna 

är beredda att göra, utan att dessa hade föredragit säkerheten i det föreslagna budet. 

 

6.1.2 Organisatoriska och psykosociala motiv 

I denna grupp väljer vi att placera företagskultur, trots att denna även skulle kunna placeras 

under psykosociala motiv, då företagskulturen avspeglar t.ex. organisationens medlemmars 

värderingar och moral, men den innehåller även andra element, såsom befordran, rekrytering 

och organisation, vilket gör att vi placerar den här. Företagskultur som motiv förklaras på så 

sätt att kulturen gör företaget unikt. Vid ett fientligt förvärv finns betydande risker för 

förändringar i kulturen för att anpassning till köparen ska kunna ske, och detta kan vara en 

anledning att motarbeta förvärvet. Ledningen vill behålla företaget som det ursprungligen sett 

ut, och avråder därför aktieägarna från att sälja. Här kan man även se en koppling till 

ledningens syn på företaget som ett livsverk, som man vill vårda och som inte får utvecklas i 

fel riktning eller, kanske ännu värre, styckas. 

 

Liknande motiv som de för företagskulturen kan appliceras då man talar om företagets 

strategi. Den utgörs, som sagt, av företagets mål, produkter, marknadsinriktning- ja helt enkelt 

företagets planer för hur man ska tjäna pengar. Skulle företaget förvärvas finns stora risker för 

att även denna skulle förändras, och därmed skulle företagets förmåga att generera pengar 

försämras eller försvinna. Detta leder oss in på nästa motiv, rädsla för att förlora sitt arbete. 
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Detta kan uppstå bland såväl anställda som ledning. Ofta talas det, som tidigare nämnts, vid 

förvärv om omstruktureringar, och detta kan leda till att personalen börjar oroa sig för sina 

jobb, något som naturligtvis kan ”smitta av sig” på ledningen och därför skapa motvilja till 

uppköpet. Detta behöver dock inte alltid vara resultatet av ett rationellt resonemang, utan kan 

lika gärna grunda sig i ett irrationellt beteende som kan uppstå när individer konfronteras med 

en möjlig förändring vilken de motsätter sig nästan uteslutande på grund av att de inte vill 

ändra sina vanor.63  

 

6.2 Målföretag 

Vi har i vårt arbete försökt komma fram till huruvida vissa egenskaper hos målföretagen gör 

dem attraktiva för fientliga förvärv, och omvänt, alltså om det finns några samband mellan 

företagens egenskaper och dessas eventuella avskräckande effekter på fientliga förvärvare. 

Dock har resultaten av våra undersökningar blivit torftiga, och det enda tydliga mönster vi 

funnit är sambandet mellan företagets storlek och sannolikheten att bli utsatt för ett fientligt 

förvärv. Ju större företag, desto mindre risk för att bli uppköpt av ett fientligt sinnat företag. 

Dock är storlek, som vi redan nämnt, inte alltid helt enkelt att uppnå, och detta kan dessutom 

vara en alltför tidskrävande metod för att försvara företaget. Dessutom anser vi att storlek är 

ett relativt begrepp och att det nästan alltid finns någon som är större. Med detta vill vi säga 

att en omfattande storlek kan vara ett bra försvar om företaget redan befinner sig i den 

situationen, eller om man inte ser några direkt akuta behov av att försvara sig. Behöver man 

dock finna en försvarsstrategi som kan vara verkningsklar inom en kortare tidsram anser vi att 

detta inte torde vara den mest effektiva metoden.  

 

Vi anser dock inte att storlek är den enda betydande egenskapen, utan att andra karaktäristika 

naturligtvis kan vara av vikt, även om det inte går att finna några sådana generellt 

applicerbara samband. Detta gör det svårt att identifiera dem, och med anledning av detta 

samt den tidskrävande storleksökningsmetoden, skulle vi vilja rekommendera andra metoder 

som kan användas för att försvara sig gentemot fientliga förvärv. 

 

                                                 
63 Frankl & Lundgren, s. 15 
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6.3 Tillägg i bolagsordningen 

Tilläggen kan gagna aktieägarna på så sätt att splittrade och samarbetsovilliga aktieägare 

genom ledningen kan svara unisont på ett fientligt anbud. De flesta tillägg utnämner 

målföretagets ledning till huvudförhandlare för aktieägarna, och genom detta inflytande 

möjliggörs det för ledningen att framkalla en maktkampssituation mellan ledning och 

eventuella köpare. Detta är fallet för tillägg om kvalificerad majoritet och tillägg om skäligt 

pris. Dock bör det nämnas att tillägg om skäligt pris förlorar sin effektivitet om inte köparen 

gör ett two-tier tender offer, vilket ju inte är nödvändigt för att genomföra ett fientligt förvärv. 

Detta bör därför göra detta tillägg till det minst restriktiva, rent generellt sett.64  

Den potentiella fördelen med att ge ledningen större förhandlingsmakt kan dock skapa 

kostnader för aktieägarna om ledningen agerar i eget intresse, t.ex. för att försäkra sig om sin 

egen position istället för att se till vad som är bäst för aktieägarna.  

 

Tillägg i bolagsordningen är en ofta använd preventiv försvarsmetod som (i alla fall initialt) 

verkar effektivt genom att den förhindrar eventuella förvärv då köparen inser graden av 

problem som tillägget skulle skapa i form av t.ex. problem att omgående vinna kontrollen 

över styrelsen (så är fallet vid tillägg om klassificerade styrelser) eller omfattande 

rättegångskostnader för att försöka gå runt tilläggen. Tillägg av preferensaktier kan ses som 

mycket effektivt då det avsevärt fördyrar ett uppköp, men kan också vara vanskligt då det i 

vissa fall ger enskilda eller små grupper makten att bestämma över företagets öde då dessa 

blir innehavare av en kontrollerande aktiepost i form av extra röststarka aktier.  

 

Förekomsten av problem behöver dock inte leda till att köparen ger upp, utan kan istället leda 

till att köparen ändrar strategi och t.ex. erbjuder en högre ersättning för aktierna i utbyte mot 

att man plockar bort tilläggen ur bolagsordningen, vilket kan föranleda att målföretaget tar till 

mer akuta åtgärder såsom kronjuveler och den brända jordens taktik för att försvara sig. Vi 

finner alltså att denna strategi ter sig som effektiv, men att den ibland kan behöva 

kompletteras av andra försvarsmetoder.. 

 

 

                                                 
64 Weston, Chung & Hoag, s.499 
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6.4 Giftpiller 

Som nämnts tidigare är giftpiller mycket kontroversiella. Ett argument mot giftpiller är att de 

är direkt kontrollerade av styrelsen.  

Denna behöver som sagt inget godkännande av aktieägarna för att använda sig av giftpiller, 

inte heller för hur dessa är utformade. Det skulle kunna leda till att styrelsen och ledningen 

använder sig av giftpiller primärt för att skydda sig själva istället för att i första hand se till 

aktieägarnas intressen och arbeta för maximering av aktieägarnas välfärd. 

 

Giftpillerna fungerar effektivt på så sätt att de antingen avskräcker köparen i och med de 

ökade förvärvskostnader som de medför genom utspädning av aktierna, möjligheter för 

aktieägarna att till underpris köpa aktier i det förvärvande företaget etc. Om detta är fallet har 

giftpillerna fungerat i preventivt syfte, d.v.s. lyckats skrämma bort köparen innan denne 

hunnit förvärva företaget. Ett annat scenario som kan uppstå är att giftpillerna tvingar fram en 

diskussion mellan köparen och målföretaget som möjliggör för det senare att kräva ett högre 

pris i utbyte mot att giftpillren tas bort. Detta kan anses som en positiv effekt om orsaken till 

motviljan gentemot uppköpet från början grundades i en uppfattning om att budet var för lågt.  

 

6.5 Gyllene fallskärmar 

Som vi nämnt tidigare är gyllene fallskärmsavtal ofta inte särskilt monetärt betungande för 

förvärvaren, vilket gör att vi ifrågasätter metodens effektivitet som försvarsstrategi. Dock 

resonerade vi tidigare att taktiken kanske skulle kunna ha en annan strategisk fördel, nämligen 

att öka ledningens lojalitet gentemot företaget och dess aktieägare då deras ekonomiska 

framtid är tryggad oavsett om företaget blir uppköpt eller inte. 

 

Huruvida denna hypotes faktiskt stämmer är för oss vara ganska oklart. En ledning som vet att 

den snart kommer att bli uppsagd har kanske inte ett så stort intresse av att fortsätta arbeta för 

sitt företags bästa om den inte står att vinna på att göra så. Avgångsvederlaget är ju garanterat 

dem oavsett hur de presterar. Med anledning av detta argument skulle man kunna hävda att 

eventuella avgångsvederlag borde betalas ut baserat på hur företaget utvecklas i framtiden. 

Detta är naturligtvis svårt att genomföra i verkligheten, då förmånstagarna för de gyllene 

fallskärmsavtalen antagligen inte skulle acceptera att vänta på sina ersättning. Dessutom 

skulle detta innebära att de gyllene fallskärmarna förlorar en del av, om inte hela, sin 

försvarsförmåga då det blir mycket lättare att hävda att förmånstagaren inte är värd sin 
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fallskärm och därför inte får den. Därigenom försvinner också den trygghet vi talat om 

tidigare. 

 

Man kan även tänka sig att företagsledare känner att de förlorar sitt anseende om de blir 

uppsagda, vilket kan leda till att de känner ett behov av att hämnas på företaget och därför inte 

agerar i dess bästa intresse. 

 

Ytterliggare en tanke väcktes hos oss angående hypotesen att gyllene fallskärmar skulle 

fungera som en minskande effekt på intressekonflikten mellan aktieägare och ledning. Det är 

inte omöjligt att tänka sig att en omvänd situation uppkommer då företagsledarna aktivt 

uppmuntrar ett övertagande av det företag de arbetar för. Även om att bli uppköpta inte är i 

aktieägarnas bästa intresse kan företagsledarna stå att tjäna stora summor på ett uppköp tack 

vare sina gyllene fallskärmar.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att dessa gyllene fallskärmars effektivitet måste ses som något 

ytterst komplext, då metodens resultat till stor del beror på huruvida ledningens lojalitet alltid 

främst finns hos företaget eller hos sig själva som enskilda personer. Vi kan dock fastställa att 

dess roll som försvarsmetod till en stor del är överspelad, och den handlar i nuläget mer om 

att skapa lojalitet och trygghet hos ledningen. Möjligen skulle denna metod fungera för små 

företag, där en utlösande fallskärm skulle kunna innebära att företaget praktiskt taget tömdes 

på tillgångar. 

 

6.6 Pac-man strategin 

Denna strategis effektivitet bygger främst på två faktorer: snabbhet och kapital. För att köpa 

upp en eventuell angripare krävs jämte en faktisk vilja att förvärva detta bolag en snabb 

reaktionsförmåga för att hinna genomföra affären innan motståndaren kommer före. 

Dessutom krävs det att man snabbt kan få tillgång till en tillräcklig mängd kapital. Lyckas 

man med detta är taktiken mycket effektiv, speciellt som det i flera länder är lagstadgat att 

dotterbolag inte får äga mer än en viss andel i moderbolaget (ibland tillåts inget sådant 

ägande) och därigenom skyddas det ursprungliga målföretaget (sedermera moderbolaget) 

enligt lag. Dock är ju metoden som vi redan nämnt både kostsam och svårgenomförd, vilket 

naturligtvis måste ses som en nackdel. Vi anser att denna taktik enbart lämpar sig för 

målföretag som har planer på expansion och kanske t.o.m. redan har haft ögonen på sin 
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angripare i syfte att förvärva denna. För övriga företag anser vi att denna taktik är väl extrem 

och komplicerad för att användas i försvarssyfte. 

 

6.7 Vita riddare 

Vita riddare ter sig för oss vara en fördelaktig försvarsstrategi på så sätt att närvaron av en vit 

riddare tvingar den fientliga förvärvaren att dra sig ur förvärvsstriden då den vite riddaren 

köper bolaget för ett högre pris än det initiala budet. I annat fall måste angriparen höja sitt bud 

för att kunna övertrumfa den vite riddarens och därigenom ökas målföretagets aktieägares 

välfärd vid försäljning. En annan positiv aspekt med vita riddare är att denna metod inte 

behöver vara speciellt kostsam för målföretaget, då det ju är den vite riddaren som satsar 

kapital i affären. Det kan dock krävas att målföretaget i sin tur köper aktier i den vite riddaren 

för att i gengäld skydda denne mot eventuella fientliga förvärv. 

 

Dock kan det vara svårt att hitta ett företag som är berett att gå in som vit riddare och därmed 

satsa sitt kapital då detta är utgör en klar risk för denne. Detta måste naturligtvis tas i 

beaktning när ett företag överväger att använda denna metod.  

 

Denna försvarsstrategi är effektiv i de situationer där målföretaget motsätter sig det initiala 

budet p.g.a. att det är för lågt (eftersom taktiken resulterar i ett högre pris) samt i de 

situationer när målföretaget enbart motsätter sig just det angripande företaget som sådant i 

ägandeposition. För de målföretag som inte vill bli uppköpta överhuvudtaget är denna taktik  

inte användbar då den alltid resulterar i att målföretaget blir uppköpt. 

Dessutom kan det falla sig så att den vite riddaren kanske inte är så vänligt inställd som man i 

målföretaget från början hade trott. T.ex. kan tänkas att den vite riddaren efter förvärvet 

styckar företaget och säljer ut dess tillgångar, vilket kan ha varit en av anledningarna till 

målföretagets motvilja gentemot det initiala uppköpet. 

 

Avslutningsvis kan sägas att vita riddare ter sig som en mycket effektiv metod, men bara 

såtillvida man verkligen lyckas hitta en seriös vit riddare.  

 



 36

6.8 Kronjuveler 

Styrkan i denna strategi ligger i att man genom avyttring av de tillgångar som är lockande för 

förvärvaren, gör målföretaget oattraktivt för denne och att densamme därför slutar att 

intressera sig för ett uppköp och därmed drar tillbaka sitt bud. Denna metod är dock inte 

tillåten i alla länder, vilket gör att den inte alltid är en valbar strategi. 

 

Det negativa med metoden beror på vilken av de olika typerna av avyttring företaget 

tillämpar. Använder sig företaget av den enklaste formen av metoden, betyder detta att 

företaget för alltid förlorar sina mest värdefulla tillgångar, vilket naturligtvis inte är speciellt 

positivt. Att sälja tillgångarna med rätten att köpa tillbaka dem om förvärvet misslyckas ter 

sig som en fördelaktig metod, men den förutsätter att man hittar ett företag som är intresserat 

av denna typ av affär, och den medför troligtvis att målföretaget får betala ett högre pris än 

vad det sålde dem för när det köper tillbaka tillgångarna. Den tredje metoden kan även den 

medföra problem med att hitta ett företag som är intresserat av att köpa tillgångarna endast 

såtillvida att det fientliga förvärvet. Skulle målföretaget lyckas hitta en sådan intressent ter sig 

denna metod som ytterst fördelaktig för målföretaget, samtidigt som den på ett effektivt sätt 

avskräcker angriparen från förvärvet. 

 

6.9 Den brända jordens taktik 

I och med att målföretaget till stor del eller helt förstör sitt eget värde elimineras troligen de 

element som från början lockade den potentiella köparen. Detta borde rimligtvis göra metoden 

mycket effektiv, då motivet till förvärvet försvinner. Varför förvärva ett värdelöst företag? Å 

andra sidan är företaget sedermera värdelöst för alla aktörer, vilket inkluderar andra 

potentiella köpare och aktieägarna och man kan därför fråga sig om frihet undan den fientlige 

förvärvaren verkligen är värd detta höga pris då det man från början föresatte sig att försvara 

gått fördärvat i processen. 

 

6.10 Greenmail 

Visserligen innebär denna strategi att ett eventuellt fientligt förvärv avstyrs, dock sker detta 

till ett högt pris och erbjuder inte företaget fortsatt skydd för fientliga förvärv. Det tycks oss 

som att ett företag som givit efter för greenmail borde utgöra ett särskilt attraktivt byte för 

andra greenmailers eller uppköpare, då denna strategi visar att man är villig att försvara sitt 
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företag via återköp, vilket i sin tur innebär att en uppköpare står att vinna på ett förvärvsförsök 

oavsett om det lyckas eller ej. Denna taktik ter sig därför inte som speciellt effektiv då den är 

både kostsam och måste upprepas i fall efter fall, och därmed inte innebär ett kontinuerligt 

skydd för företaget. 

 
7. Slutledning 

 

Vi hade som målsättning med detta arbete att ta reda på varför företag motsätter sig uppköp, 

om det finns några gemensamma drag hos de företag som blir utsatta för fientliga uppköpsbud 

och som gör dem speciellt attraktiva för potentiella köpare. Utifrån resultatet avsåg vi att 

undersöka om det gick att invertera dessa karaktäristika och på så sätt skaffa sig ett försvar. 

Om detta inte var fallet ville vi undersöka huruvida det fanns andra metoder som fungerade 

effektivt för att avvärja eventuella fientliga förvärvare. 

 

Inom företag som motsätter sig uppköp ligger en rad olika typer av anledningar till grund för 

detta. Förutom det mest uppenbara, som måste anses vara den rent ekonomiska aspekten att 

budet är för lågt, finns det en rad anledningar som kan härledas till individers motvilja till 

förändring, och dessa kan i de flesta fallen spåras till det rent sociala och/eller emotionella 

planet. Ett exempel på detta är individers naturliga, stundtals irrationella ovilja mot förändring 

i allmänhet, det man kan benämna som vanans makt. Vi antar därför att individen spelar en 

mycket viktig roll inom näringslivet och det går alltså inte att förhålla sig till 

förvärvssituationer i näringslivet enbart på ett rent rationellt, företagsekonomiskt sätt, utan 

man måste också ta med ett visst mått av psykologi i beräkningen. Dock kan alla dessa 

synvinklar vara av vikt då motiven till aversion sällan går att härleda till endast en av tidigare 

nämnda tre förklaringar: finansiella, organisatoriska eller psykosociala, utan snarast kan ses 

som resultat av dessa tre tillsammans. 

 

Vi sökte gemensamma egenskaper hos de företag som utsätts för uppköpsbud och fann en rad 

teorier för vad som skulle göra ett företag till en attraktiv uppköpskandidat. Dock fann vi inga 

klara mönster över egenskaper som skulle vara generellt gångbara, och drog därför slutsatsen 

att alla uppköpssituationer är unika och att alla köpare har olika preferenser. Vi försökte 

därefter att invertera frågeställningen och istället ta reda på om det fanns några egenskaper, 

t.ex. i form av nyckeltal, som skulle verka frånstötande på eventuella köpare, och att man 

genom dessa skulle kunna utforma ett försvar gentemot fientliga förvärv. Det enda klara 
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sambandet som vi lyckades spåra fann vi genom att analysera olika empiriska studier65 i form 

av sekundärdata. Det utgjordes av att ett företags storlek har betydelse för potentiella 

förvärvare. Ju större ett företag är, desto mindre attraktivt verkar det vara för ett eventuellt 

förvärv. Slutsatsen vi drar av detta är att stora företag kan kosta mer att förvärva och kan på 

grund av sin omfattning vara svårare att införliva i förvärvarens organisation. Ett förvärv av 

ett stort företag torde alltså ofta vara mer komplicerat än ett förvärv av ett litet.  

 

Då vi i vårt sökande efter effektiva försvarsstrategier inte nöjde oss med att förklara att en bra 

metod för att undgå uppköp är att öka i storlek och att inga andra egenskaper eller nyckeltal 

generellt sett kan användas vid fientliga förvärv, beslutade vi oss för att finna alternativa 

försvarsmetoder i form av så kallade taktiska försvarsstrategier, vars enda egentliga syfte är 

att skydda företaget mot fientliga uppköp. (Till skillnad från storleksökningar som ju har flera 

andra skäl än just försvarsmässiga.) 

 
Vi fann teorier som behandlade flera olika strategier att använda sig av vid fientliga 

uppköpssituationer. Dessa skiljer sig åt i fråga om implementeringstidpunkt, då vissa kräver 

ett visst förutseende, medan andra används som mer akuta åtgärder. Vissa avskräcker köparen 

genom att orsaka hinder i form av höga kostnader för köparen, andra orsakar problem vid 

maktöverföringen i företaget, medan ytterligare andra skapar juridiska hinder för förvärvet. 

Det finns även de som gör företaget oattraktivt genom att minska eller förstöra målföretagets 

värde eller helt enkelt förvärvar angriparen innan denne hinner slå till. Vi fann att merparten 

av dessa strategier inte utgör några större kostnader för målföretaget, vilket innebär en fördel 

då det gör dem lätta att implementera. De är också lätta att avlägsna om förvärvet skulle vara 

välkommet. Strategierna i fråga kan dock skapa andra typer av problem inom målföretaget 

såsom konflikter mellan ledning och aktieägare, tvivel angående ledningens lojalitet och 

kompetens samt, i vissa extrema fall, att försvarsåtgärderna tömmer eller minskar företagets 

tillgångar. 

 

Utifrån våra undersökningar formade vi hypotesen att företag generellt sett kan erhålla ett 

lättimplementerat och effektivt försvar inte genom att förskaffa sig vissa egenskaper eller 

påverka sina nyckeltal i en viss riktning, utan istället genom att begagna sig av s.k. taktiska 

försvarsstrategier. Samtliga dessa försvarsstrategier kan vara effektiva, om än i olika grad och 

självklart med olika resultat ifrån fall till fall. Bästa möjliga försvar anser vi att man borde få 

                                                 
65 Frankl & Lundgren, s.19 
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genom att kombinera olika typer av försvarsstrategier, vilket oftast är möjligt då den ena inte 

behöver utesluta användandet av den andra. Som exempel kan man implementera en mer 

defensiv försvarsåtgärd tillsammans med en mer offensiv sådan, t.e.x. giftpiller och vita 

riddare. 

 

Vi vill avslutningsvis poängtera att den bästa grunden för att undvika fientliga förvärv torde 

vara ett starkt och välskött företag som håller sina aktieägare nöjda, eftersom dessa då inte 

kommer att se några fördelar med att sälja sina aktier till eventuella fientliga förvärvare. Det 

är ju trots allt aktieägarna som i slutändan bestämmer sig för om de vill sälja eller inte. 

 

8. Förslag till vidare forskning 

 
Då vi i vårt arbete främst behandlat de teoretiska aspekterna av fientliga förvärvssituationer, 

skulle vi vilja uppmuntra till vidare forskning, gärna i form av empiriska studier för att pröva 

vår hypotes. Detta såväl på internationell som nationell nivå. Speciellt intressant anser vi att 

det skulle vara med studier av användandet av försvarsstrategier i Sverige, då det för oss var 

praktiskt taget omöjligt att finna några uppgifter om t.ex. hur utbrett användandet är i Sverige, 

vilka som oftast används o.s.v.  

 

Något vi anser skulle kunna utgöra grunden till intressant forskning är frågor kring 

försvarstaktikernas effekter på aktieägarnas välfärd (shareholder maximation) samt företagets 

framtida aktiekurs. Vidare skulle studier beträffande vem inom ett målföretag det är som 

motsätter sig uppköp vara av intresse. Är det ledningen eller aktieägarna som är den drivande 

kraften bakom motsättningarna. I de artiklar vi läst förekommer vid ett flertal tillfällen 

referenser till rättsliga processer i vilka aktieägare stämt ledning eller och styrelse för 

missbruk av makt. 
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