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____________________________________________________________________ 
 

- SAMMANFATTNING - 

____________________________________________________________________ 

 

Titel: Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade 

start-up bolag inom högteknologi 

 
Författare: Gustaf Asp, Carl Johan Kask, Marcus Schyllert  
 
Handledare: Gösta Wijk 
 
Nivå: Kandidatuppsats 
 
Nyckelord:         fusions- och förvärvsteori, riskkapital, start-up, hightech 
 
Problemformulering: Hur skiljer sig fusions- och förvärvsförfarandet mellan 

riskkapitalfinansierade hightech start-up bolag och 

teorins tillvägagångssätt? Är skillnaderna så 

betydelsefulla att de förändrar procedurerna vid 

processen och är de klassiska teorierna fortfarande 

tillämpbara?  

 
Syfte: Syftet är att studera huruvida start-up hightech företag 

tillämpar klassisk förvärvsteori och följer den klassiska 

fusionsprocessen. Vidare syftar uppsatsen till att utröna 

varför dessa teorier eventuellt inte längre är fullt 

tillämpbara. 

 
Metod: Uppsatsen baseras på explorativa kvalitativa multipla 

fallstudier. Genom informant- och respondentintervjuer 

samt insamlad processdata, forskningsdata och 

doktorsavhandlingar har vi skapat oss en god bild av 

händelseförloppet i såväl teorin som i verkligheten.   
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Slutsatser:  Fusionsförfarandet särskiljer sig högst påtagligt främst 

beroende på avsaknaden av finansiell och operationell 

historik hos företagen men även på grund av det höga 

tempot, den höga risken och det stora inflytande av 

externt ägarengagemang och riskkapital. En utveckling 

och förnyelse av den befintliga förvärvsteorin erfordras 

eftersom den i många fall inte är tillämpbar på de 

riskkapitalfinansierade hightech start-up bolagen. Därför 

föreslås vidare forskning om bl.a. förändrade 

värderingsmetoder som bättre korrelerar med dagens 

företagsstrukturer, marknadssituation samt uppföljning i 

integrationsprocessen. Dessutom vore det intressant att 

undersöka denna process utifrån andra perspektiv och 

undersökningsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 4

_____________________________________________________________________       
 
 

- FÖRORD - 
 

_____________________________________________________________________ 

 
Under höstterminens andra läsperiod år 2003 har vi vid företagsekonomiska 

institutionen vid Lunds Ekonomihögskola, arbetat med denna 

kandidatuppsats.  

 

Utan de intervjuer som genomfördes hade denna uppsats inte varit möjlig att 

skriva. Vi har genomgående blivit bemötta med stor entusiasm och intresse. 

Vi skulle vilja tacka alla intervjupersoner för att de kunde avvara för dem 

oerhört värdefull tid till att låta sig intervjuas. Vi vill speciellt tacka Argnor 

och då i synnerhet Anders Björkman som genomgående varit till förfogande 

och bistått med information.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Gösta Wijk för den handledning vi 

erhållit som fortlöpande bidragit till inspiration.  

 

Eventuella fel och brister kan inte belastas ovanstående personer utan endast 
oss själva.  

 

 

Lund, den 23 december 2003 

 

 

Gustaf Asp  Carl Johan Kask Marcus Schyllert    

 

 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 5

_____________________________________________________________________ 
 

- INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 
_____________________________________________________________________ 

 

-1- INLEDNING 8 

1.1 Förvärvs och fusionshistorik 8 

1.2 Bakgrund. 9 

1.3 Litteratur 12 

1.4 Problemformulering och syfte 12 

1.4.1 Problemdiskussion 12 

1.4.2 Syfte 14 

1.5 Begreppsdefinitioner 14 

1.5.1 Start-up 14 

1.5.2 Hightechnology 14 

1.5.3 Venture Capital 15 

1.5.4 Mergers & Acquisitions 15 

1.6 Avgränsningar 16 

 

-2- METOD 18 

2.1 Val av bransch, företag och expertis 18 

2.2 Val av metod 19 

2.3 Insamling och bearbetning av primärdata 21 

2.4 Insamling och bearbetning av sekundärdata 22 

2.5 Insamling och bearbetning av teori 23 

2.6 Val av kvalitativ metod 23 

2.7 Metoddiskussion 24 

2.7.1 Kvalitativ datainsamling 24 

2.7.2 Intervjumetod 25 

 

 2.8 Källkritik 26 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 6

2.8.1 Validitet 26 

2.8.2 Reliabilitet 27 

2.8.3 Relevans 27 

2.9 Teorikritik 28 

 

-3-TEORI 29 

3.1 Förberedande fas 29 

3.1.1 Investeringar & Strategier 30 

3.1.2 Motiv till fusioner och förvärv 34 

3.1.2.1 Ekonomiskt, Organisatoriskt & Personligt rationella motiv 34 

3.1.2.2 Former av fusioner och förvärv 35 

3.1.2.3 Effektivitetsteorier 37 

3.1.2.3.1 Differentiell effektivitet  38 

3.1.2.3.2 Ineffektivt management 38 

3.1.2.3.3 Synergieffekter 38 

3.1.2.3.4 Undervärdering 40 

3.1.2.4 Skatter 41 

3.1.2.5 Övriga motiv 41 

3.1.3 Extern expertis 42 

3.1.4 Företagsvärdering vid fusioner och förvärv 44 

3.1.4.1 NPV och IRR 47 

3.1.4.2 Rappaport´s value drivers 48 

3.1.4.3 Känslighets- och scenarioanalyser 50 

3.1.4.4 CAPM-modellen 50 

3.1.4.5 The dividend growth model 51 

3.1.4.6 Beräkningar av mjuka värden 53 

3.2 Förhandlings- och transaktionsfas 56 

3.2.1 Förhandling 57 

3.2.2 Betalningsmetod 58 

3.2.3 Due diligence 60 

3.3 Integrationsfas 61 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 7

3.4 Sammanfattning av fusions- och förvärvsprocessen 63 

 

-4- EMPIRI 66 

Fallstudier 66 

4.1 Debitech – OneCredit 66 

4.2 Maskina – VivaTechnologies 70 

4.3 Fusionsplaner; Alice Systems – General Wireless 74 

4.4 Förberedande fas 76 

4.4.1 Investeringar & Strategier 76 

4.4.2 Motiv till fusioner och förvärv 77 

4.4.3 Extern expertis 80 

4.4.4 Värdering 81 

4.4.4.1 Finansiella metoder för värdering 81 

4.4.4.2 Icke finansiella metoder för värdering 82 

4.5 Förhandlings- och transaktionsfas 84 

4.5.1 Förhandling 84 

4.5.2 Betalningsmetod 86 

4.5.3 Due diligence 87 

4.6 Integrationsfas 89 
 

-5- ANALYS 92 

 

-6- SLUTSATS 106 

6.1 Förslag till vidare forskning  107 

 

-7- KÄLLFÖRTECKNING 108 

7.1 Publicerade källor 108 

7.2 Muntliga källor  110 

7.3 Elektroniska källor 111 

7.4 Företagsinterna källor  111 

7.5 Lektionsanteckningar 112 

 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 8

_____________________________________________________________________ 

1 

- INLEDNING -
__________________________________________________ 

 

Detta inledande kapitel redogör för historiken bakom fusions- och förvärvsaktiviteten 

under 1900-talet och hur marknadsbilden för såväl start-up och riskkapitalbolag ser 

ut. Vidare kommer detta kapitel att ge en översikt över den litteratur vi använt oss av. 

Avslutningsvis redogörs för problemdiskussion, syfte, begreppsdefinitioner och 

avgränsning.  

_____________________________________________________________________ 

 

1.1 Fusions- och förvärvshistorik 

Fusionsaktiviteten har under 1900-talet gått i vågor och har skiftat mellan horisontella, 

vertikala, orelaterade1 samt koncentriska fusioner. Den första fusionsvågen hade sin 

höjdpunkt år 1901 och karaktäriserades främst av horisontella fusioner som genom 

fusioner med konkurrenter resulterade i marknadsdominerande konsolideringar. Därpå 

följde en mildare vågtopp under senare delen av 1920-talet då fusionerna övergick till 

en mer vertikal natur med syftet att bredda produktutbudet.2 Under 1960-talet uppstod 

ett stort motstånd till horisontella förvärv vilket resulterade i att fusionsvågen under 

1968 och även början av 1980-talet kännetecknades av fusioner av mer orelaterad 

natur med syfte att kombinera helt orelaterade affärsverksamheter.3 Under 1980-talet 

hade de finansiella intermediärerna blivit mer frigjorda och självständiga i valet av 

vilka fusioner man ville delta i, vilket innebar att antalet fientliga uppköp ökade 

markant.4 Under senare delen av 1980-talet hade motståndet mot horisontella förvärv 

minskats varpå de horisontella förvärven åter fick ett uppsving under 1990-talet. 

Denna våg berörde den europeiska och nordamerikanska bank-, olje-, pappers- och 

                                                 
1 Orelaterade fusioner = konglomerata fusioner 
2 Ravenscraft et al, (1987) s. 21  
3 Berggren, C. s. 188-189 
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bilindustrin i allmänhet och telekom, IT samt den högteknologiska sektorn i synnerhet. 

FN-beräkningar visar på att antalet fusioner över nationsgränser har ökat i värde från $ 

86 miljarder (1993) till $ 1.1 biljoner (1999). Enbart under rekordåret 1999 

fördubblades antalet fusioner jämfört med föregående år. En stor del av dessa 

karaktäriserades av fusioner mellan jämnstora företag. Den främsta skillnaden mellan 

1990-talets fusioner och de tidigare årens var att de senare främst utgjordes av 

nationella fusioner medan 1990-talet kännetecknades av internationella fusioner.     

 

1.2  Bakgrund 

Aktiemarknaden reagerade positivt på de aggressiva företagsförvärven under 1960-

talet för att sedan vända dem ryggen i början av 1970-talet. I slutet av samma årtionde 

återfick dock aktiemarknaden gradvis det tidigare så starka intresset för fusioner.5 

Ungefär samma mönster uppenbarade sig under andra hälften av 1990-talet. Efter att 

aktiemarknaden under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet varit mer 

eller mindre lamslagen växte dess intresse när tillväxten och fusionerna tog fart igen 

under 1990-talets andra hälft.  

 

Högteknologin och telekomindustrin med bl.a. mobiltelefonin i spetsen lanserades 

som den nya ekonomin som sades trotsa traditionell teori kring företagsekonomi. I den 

nya ekonomin skulle kunskapsintensitet vara nyckelordet. Sedan Internet och 

mobiltelefonins allmänna utbredning har marknadssituationen beträffande 

tjänsteutbudet påtagligt förändrats och breddats. Den nya teknologin har skapat nya 

vanor och trender som saluförs i syftet att förenkla vardagen och tillgodose en ny typ 

av tjänste- och varuefterfrågan. Det har resulterat i en företagsstruktur som grundar sig 

på de anställdas kompetens.  

 

I slutet av 1990-talet var tillgången på risk- och investeringsvilligt kapital större än 

någonsin samtidigt som antalet potentiella investeringskandidater var, relativt sett, få i 

förhållande till utbudet av kapital. Aktiemarknaden kunde äntligen få fart och bidrog 

                                                                                                                                             
4 Ravenscraft et al, (1987), s. 21-22 
5 Ravenscraft et al, (1987), s 55 
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med att ytterligare haussa de högteknologiska aktiernas framfart. Att det de facto rörde 

sig om en framtidsbransch i expansionsfas, som sannolikt skulle komma att 

revolutionera marknadsbilden ökade ytterligare tillströmningen av kapital. I synnerhet 

eftersom branschen under kort tid uppvisade påtagligt större kursuppgångar och 

tillväxt än vad de traditionella branscherna hade visat upp under de senaste 

decennierna. Intresset var stort och få tänkte på baksidan av det ekonomiska 

framgångsfenomenet. Hur kunde det då komma sig att start-up företagen så lättvindigt 

beviljades riskkapital?   

  

Enligt teorin är det så att ju mer etablerad venture capital- och kapitalmarknaden är 

desto mer fokuserar investerarna på företag i expansionsfasen.6 När inflödet av kapital 

dramatiskt ökade tvingades 

riskkapitalisterna att investera i 

ett tidigare skede i företagen 

eftersom det redan gjordes 

många investeringar i 

expansionsfasen. Det resulterade 

i att utbudet av investerings-

kandidater minskade, vilket i sin 

tur innebar att riskkapitalisterna 

mötte en ökad konkurrens 

sinsemellan. Konsekvensen av 

detta blev att VC-bolagen ökade 

investeringssummorna och 

kraven på investeringarna sjönk.  

 

Från det att start-up bolagen tidigare hade fått konkurrera om VC-bolagens kapital  

hade man kommit till en tidpunkt då dessa istället konkurrerade om att få investera i 

start-up bolagen.  

 

                                                 
6 Landström, H. 

 

Figur 1.1 Överblick av svenska VC-marknaden 
Källa: Hans Landström 
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I gengäld mot tilltagna investeringar ställde investerarna högre och konstanta 

tillväxtkrav som vid denna tidpunkt innebar höga burn-rates, höga utvecklings-

kostnader och global expansion. Marknaden var tämligen haussad och i enlighet med 

nationalekonomins grundläggande jämviktsteorem uppstod det ett konstant 

nystartande av start-up bolag, inom främst IT-, hightech- och telekomsektorn, vars mål 

var att tillgodogöra sig en vinst på den jämviktsasymmetri som infunnit sig mellan 

utbud och efterfrågan på kapital och företag. Affärsidéer var ofta tvivelaktiga och 

saknade en egentlig efterfrågan men kunde existera p.g.a. tillgången på riskvilligt 

kapital. De ekonomiska lagarna var upphävda och det fanns inte längre tid för 

reflektion. ”You have to act; you can’t afford to think about it”7 var devisen som spred 

sig som en löpeld.  

 

Anledningen var att de som var först på marknaden skulle kunna utforma standarden 

för system och praxis och därmed bygga upp marknadsbarriärer gentemot 

konkurrenter. Väl där kunde man börja uppnå försäljning. Man började till och med 

fatta beslut i ”Internet-tid”, där ett kvartal räknades som ett år.8 Antalet 

nyintroduktioner sköt i höjden och det gjordes rekordmånga nyintroduktioner9 med 

följden att VC-bolagen ändrade exit-strategi från uppköp till börsintroduktion.10  

 

Hysterin kom att fortsätta tills dess att investerare och aktiemarknaden började 

ifrågasätta rimligheten i värderingen och tillväxtpotentialen hos företagen. När 

restriktionerna från investerarna tilltog och givmildheten avtog var konkurserna ett 

faktum. Med facit i hand visade det sig att expansion på bekostnad av en solid 

affärsplan sällan lönar sig. Uppemot tre tusen start-up företag har gått i konkurs endast 

i Sverige sedan slutet av 90-talet11 och 25 % av de bolag som fanns på Nasdaq år 2000 

existerar inte längre idag, som en följd av förvärv, avnoteringar eller konkurser.12 

                                                 
7 Bates et al, (2001), s. 52 
8 van den Berghe et al, (2001), s. 3 
9 Huber et al, (2003), s. 2  
10 Reason, T. (2000), s.1 
11 Lundahl, J. CapMan 
12 Huber et al, (2003), s. 7 
  
  



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 12

Även 2003 har varit ett tufft år för hightech bolagen som redan haft flera svåra år 

bakom sig. Detta beror på att det som hände inte enbart var en värderingsbubbla för 

hightech, utan även en spenderingsbubbla. Företag från IT-eran byggdes för att kunna 

möta en marknad som inte fanns. Enligt Broadviews undersökning som baseras på två 

tusen publika hightech bolag värderas 15 % av dem till ett värde under sin egen kassa, 

vilket gör dem till attraktiva uppköpskandidater och leder till intressanta 

konsolideringsmöjligheter.13 Även om fusionerna har ökat har det inte skett i den 

omfattning marknaden förutspått men investerarna tror på en fortsatt ökning.14   

 

1.3     Litteratur 

Huvuddelen av den använda litteraturen handlar om fusioner och förvärv. För att inte 

begränsa insiktsmöjligheterna i processen används ett flertal varierade litterära källor 

skrivna av främst företags- och nationalekonomer. Valet av enskild fusionslitteratur 

har gjorts på rekommendation av forskare vid Lunds Ekonomihögskola. 

Tyngdpunkten ligger på litteratur av finansierings- och managementkaraktär men även 

organisationslitteratur har använts. Vissa av de böcker som använts redogör för hela 

processen och innefattar de mest brukade modellerna. För att få en så nyanserad bild 

som möjligt kommer uppsatsen att i möjligaste mån baseras på lika delar av denna 

litteratur.  

 

1.4  Problemformulering och syfte 

1.4.1  Problemdiskussion 

Enligt Schumpeters begrepp creative destruction som beskriver konkurrenssituationen 

hos kunskapsintensiva högteknologiska företag är innovation den främsta drivkraften 

till förändringar inom branschen.15 D´Aveni utvecklade teorin med begreppet 

                                                 
13 Huber et al, (2003), s. 2 
14 Etzel, B. (2001), s. 1 
15 Grant R.M. (1998) s.71-72 
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hypercompetition, vilken beskriver en miljö där snabb och intensiv konkurrens råder.16 

På den här typen av marknad måste företagen snabbt skapa konkurrensfördelar 

samtidigt som man förstör konkurrenternas fördelar.  

 

Frågan är om fusioner och förvärv i riskkapitalfinansierade start-up bolag inom den 

högteknologiska sektorn kan analyseras och förstås utifrån den traditionella och 

befintliga teorin eller om man helt enkelt måste se över denna eftersom den baseras på 

ett annorlunda industrimönster. En stor del av den traditionella teorin tar sin 

utgångspunkt i företag av verkstads-, tillverknings-, detaljhandels- eller skogsindustrin 

och till viss del också på senare tid företag i tjänstesektorn. Frågan är om de befintliga 

teorierna i allt för hög grad präglas av de värderingar och idéer som är giltiga för de 

traditionella företagen. Start-up bolag som studeras i uppsatsen är nämligen av 

annorlunda karaktär och saknar ofta både finansiell och operationell historik. Är 

motiven till fusioner och förvärv desamma mellan dessa två olika industristrukturer 

och är själva förfarandet samt problematiken däromkring densamma som hos mer 

traditionella företag?  

 

Tidigare syftade fusioner främst till rationaliseringar, skalfördelningar och till viss del 

att skapa sig en dominerande marknadsställning. I den högteknologiska start-up 

världen, som karaktäriseras av turbulens och osäkerhet, är det exempelvis tekniska 

landvinningar och globalisering som utgör några av drivkrafterna till fusioner.17 I 

denna nya mycket kunskapsintensiva bransch är forskningsframsteg, utveckling, 

reaktionsförmåga och en väldigt god känsla för vart marknaden är på väg en 

grundförutsättning för att man överhuvudet skall kunna överleva.  

 

Det är uppenbart att det finns tydliga skillnader mellan riskkapital finansierade start-up 

företag inom hightech sektorn och företag baserade på mer traditionella 

industristrukturer. Frågan är bara om dessa skillnader är så betydelsefulla att de 

förändrar tillvägagångssätten vid fusionsförfaranden. I så fall, är de befintliga 

                                                 
16 ibid 
17 Hitt M et al, (1998), s. 23-24 
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förvärvsteorierna fortfarande tillämpbara eller krävs det vissa modifieringar av 

teorierna på grund av att fusioner mellan den här typen av företag har annorlunda 

förutsättningar, vilket kräver andra antaganden.  

 

1.4.2  Syfte 

Uppsatsens syfte är att identifiera eventuella skillnader vid fusioner och förvärv mellan 

riskkapitalfinansierade hightech start-up bolag och traditionella företagsstrukturer som 

skulle medföra att klassisk förvärvsteori eventuellt skulle behöva modifieras för att på 

ett rättvisande sätt kunna appliceras på den typen av företag som vi undersöker. Syftet 

är också att skapa förståelse om varför eventuella skillnader finns.  

 

1.5  Begreppsdefinition 

1.5.1  Start-up: 

Start-up företag saknar finansiell och operationell historik eller verksamhet som ligger 

till grund för en objektiv bedömning av företaget. Start-up perioden kan antas sträcka 

sig från det att företaget har en kontinuerlig verksamhet tills dess att man inleder 

expansion via en mer försäljningsorienterad organisation. Ett start-up bolag 

karaktäriseras ofta av hög risk, vilket leder till att de sällan har banklån utan bolagen är 

snarare finansierade genom grundarna och riskkapital.18 Därmed baseras 

kapitalstrukturen nästan uteslutande på eget kapital. 

  

1.5.2  Hightechnology / Högteknologi:19 

Internationell definition: ”the new state-of-the-art intellectual intensive technology” 

 

OECD:s definition:  “technology-intensive industry” 

 

Japansk definition:  ”intelligence knowledge-intensive industry and advanced 

technology industry”  

 

                                                 
18 Huyghebaert et al, (2002), s. 3 
19 Samtliga hightech definitioner från Lei et al, (2000), s. 1 
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Nordamerikansk definition:”advanced technology industry”.  

 

Dessa olika begrepp har samma innebörd vilken är att högteknologiska företag är 

kunskapsintensiva företag som producerar varor och tjänster genom att använda 

högteknologi. Högteknologiska industrier är således bl.a. läkemedel, data, IT, flyg- 

och rymdindustrin samt telekommunikation. 

 

1.5.3  Venture Capital (VC) / Riskkapital: 

Definition; “Money and resources made available to start-up firms and small 

businesses with exceptional growth potential.” 20 

 

”Riskkapitalbolag bildas med enda syfte att stötta onoterade bolag ekonomiskt och 

genom ett aktivt ägarengagemang skall resultera i en värdeökning för båda parter.”21  

 

VC-bolaget blir delägare i företaget och har som målsättning att inom en överskådlig 

framtid, oftast 5-10 år, avyttra sin investering.  

 

1.5.4   Mergers & Acquisitions / Samgåenden och förvärv:22 

 Definition: merger: “a combination of two corporations in which only one 

corporation survives and the merged corporation goes out of existence”.  

 

Definition acquisition: ”a purchase of one firm by another with the associated 

implication of financial and managerial domination”.  

 

Definition consolidation: “is a business combination whereby two or more companies 

join to form an entirely new company”.  

 

I uppsatsen kommer vi frekvent att växla i ordvalet mellan termerna fusion, förvärv 

                                                 
20 www.investopidia.com 
21 Lundahl, J. CapMan 
22 Samtliga definitioner från Gaughan, P.A. (2002) 
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och konsolideringar utan att göra någon distinktion de emellan. Även om ordet fusion 

tenderar att användas vid beskrivningen av en fusion mellan två jämlika företag som 

resulterar i ett gemensamt företag, och ordet förvärv används för att skildra ett företags 

uppköp och övertagande av ett annat, har det visat sig att det i praktiken växlas flitigt 

och oaktsamt mellan termerna och att den brukliga definitionen snarare ligger i 

betraktarens ögon. Vi kommer därför att fokusera på själva ”kombinationsprocessen” 

av båda organisationerna oberoende av dess storlek och lagliga distinktioner. I 

verkligheten är det svårt att särskilja vad som är en fusion och vad som är ett förvärv.  

 

1.6  Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas på så sätt att den kvalitativa undersökningen baseras 

på företag med ett antal gemensamma nämnare. Samtliga fallföretag är av start-up 

karaktär och delvis finansierade genom VC. De är alla verksamma inom 

högteknologiska områden som säljer en mjukvara och de har eller ska genomgå ett 

samgående med ett annat liknande företag. De VC-bolag som intervjuas har alla som 

gemensam nämnare att de investerar i högteknologiska branscher med Norden som 

huvudsaklig marknad. Vidare avgränsas uppsatsen av att endast de mest betydande 

särskillnaderna mellan fusionsprocesserna, baserat på traditionell teori, kommer att 

behandlas. Uppsatsen kommer att följa de tre faserna som finns vid en fusionsprocess; 

förberedelse, förhandling och transaktion samt integration. Att studera 

integrationsprocessen för dessa typer av företag är komplicerat. Arbetet har delvis 

begränsats av att endast ett av företagen verkligen har integrerats med det andra, 

OneCredit och DebiTech. I fallet med Maskina och Viva Technologies är det efter 

knappt ett halvår för tidigt att dra några slutsatser och i fallet Alice Systems och 

General Wireless har det ännu inte skett något samgående. En annan faktor som 

bidragit till att begränsa uppsatsens möjlighet att utveckla hypoteser kring detta 

fenomen är att det vid intervjuerna ibland har erhållits vitt skilda svar. Dessutom utgör 

integrationsfasen en ytterst omfattande och komplex del. Varje företag är unikt och det 

finns snarare tips och idéer om vad man bör tänka på vid en integration än konkreta 

teorier om exakta tillvägagångssätt. Med detta som bakgrund har vi därför valt att 

enbart behandla integrationsprocessen kortfattat i stora drag. 
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Slutligen bör det förtydligas att uppsatsen endast väljer ut ett antal kritiska moment 

inom de tre faserna som behandlas kortfattat. Således har den inga ambitioner på att 

utförligt redogöra för varje moment i fusionsprocessen. Därmed visar uppsatsen på 

eventuella problem med modellernas kompatibilitet mellan olika företagsstrukturer 

och uppmuntrar till vidare forskning inom dessa områden. 
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___________________________________________________ 

2 

- METOD – 

____________________________________________________________________ 
 

Detta kapitel behandlar val av företag, bransch, expertis och metod samt de 

tillvägagångssätt som använts för att finna relevant information och hur denna sedan 

har bearbetats. I denna del görs löpande reservationer för såväl intervjupersonernas 

som författarnas eventuella inverkan på det insamlade materialet men uppsatsen 

redogör ändå avslutningsvis för käll- och teorikritik. 

___________________________________________________ 

 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det”23 (Fog, 

1979). Som den danske samhällsforskaren Jette Fog tydligt markerar finns det flera 

jämbördiga sätt på vilka man kan undersöka samhällsvetenskapliga frågor. Metodvalet 

är viktigt men det är än viktigare att man väljer en metod som i möjligaste mån hjälper 

en att lyfta fram den information som bäst svarar mot den aktuella frågeställningen. 

Därför kommer uppsatsen nu att redogöra för respektive val.  

 

2.1  Val av bransch, företag och expertis  

Valet av bransch är en kombination av eget intresse och de senaste årens fokusering 

och debattering kring VC-finansierade start-up bolag inom hightech sektorn samt av 

dess explosionsartade uppgång i slutet av 1990-talet och plötsliga fall i början av 

2000-talet. Dessutom har det inte bedrivits någon utbredd forskning om huruvida den 

här industristrukturen särskiljer sig från den traditionella industristrukturen vid 

fusioner och förvärv. Urvalet har gjorts systematiskt utifrån vissa medvetet 

formulerade kriterier. Valet av företag gjordes genom att VC-marknaden undersöktes i 

                                                 
23 Holme et al, (1997), s. 75 
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syfte att identifiera några av de framgångsrika och dominerande aktörerna inom 

området. Valet föll på Argnor, IT-Provider, CapMan och Time Vision. Samtliga 

intervjupersoner har lång investerings-, start-up och ägarerfarenhet och det har därför 

kunnat skapas en god generell och relativt bred bild om hur fusionsprocessen går till i 

start-up bolag. Utifrån VC-bolagen har vi sedan fått vetskap om företag som svarar 

mot uppsatsens syfte och frågeställning och som därmed kunnat vara av intresse. 

Fallföretagen utgörs av Debitech, Viva Nordic, Alice Systems och General Wireless. 

För att få ytterligare en dimension om situationen har experter från corporate finance 

avdelningarna på Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, ABG Sundal Collier och 

MountBrook.     

 

2.2  Val av metod  

Uppsatsen är av explorativ fallstudiekaraktär vilket innebär att man påträffar nya 

frågeställningar och således skapar en större förståelse för studien under arbetets gång. 

Därför används också en flexibel datainsamling.24 Vid en explorativ fallstudie vill man 

genom upplysningar från relativt få personer säga något generellt om helheten. Efter 

upprepade studier kan detta leda fram till en egentlig teori.25  

 

Inom den samhällvetenskapliga metodläran behandlar man främst de kvalitativa och 

kvantitativa angreppssätten. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är hur man 

använder sig av siffror och statistik.26 Den kvalitativa metoden innebär en ringa grad 

av formalisering och syftar primärt till att skapa ökat förstående. Den kvantitativa 

metoden är mer formaliserad och definierar vilka förhållanden som är av särskilt 

intresse utifrån den frågeställning man har valt.27 Den kvalitativa metoden är därmed 

mest fördelaktig eftersom syftet med uppsatsen är att få fram fusionsprocessens unika 

särdrag, via denna metod får man bättre insikter i det man ämnar studera.28 Vidare 

                                                 
24 Alvesson et al, (1994) 
25 Andersson, I.  (1998), s. 30 
26 Holme et al, (1997), s.13  
27 Holme et al, (1997), s. 14 
28 Patton, M. (1990) 
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tillåter denna metod att man studerar ett ämnesområde på djupet utan att man 

begränsas av den kvantitativa metodens standardiseringar och formaliseringar. Att 

valet föll på användandet av fallstudier beror på att man därmed på ett tydligt sätt kan 

skildra de verkliga skillnaderna genom att analysera verkliga utfall och ställa dem i 

relation till vad teorin förespråkar. Samtidigt är det en konsekvens av att det inte finns 

mycket litteratur som behandlar företag i start-up fasen inom hightech-industrin i 

allmänhet och själva fusionsförhållandet i synnerhet. Trots medvetenheten om att 

kvantitativa metoder med fördel kan användas vid fallstudier har detta inte gjorts. Det 

huvudsakliga skälet var att vi ansåg att det ansågs komplext att kvantifiera de frågor 

som vi sökte svar på, samtidigt som chansen till eventuella följdfrågor skulle förloras. 

 

Vid teoriutveckling använder man sig av olika metodiska angreppssätt såsom det 

induktiva och det deduktiva. Den induktiva metoden kallas även för upptäcktens väg 

och innebär att man skapar teori utifrån empirin. Den deduktiva metoden grundar sig i 

förutfattade teorier som man genom en viss studie ämnar bevisa.29 Ofta finns det 

inslag av respektive angreppssätt vilket har resulterat i ett abduktivt angreppssätt. Den 

abduktiva metoden lämpar sig väl för just en explorativ studie eftersom man upptäcker 

nya begrepp och infallsvinklar efterhand som man behandlar den löpande empirin. Då 

uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva processer i en ny företagsstruktur kan 

den abduktiva metoden med fördel användas, i synnerhet då den tillåter oss att pendla 

mellan teori och empiri på ett tillfredställande och för uppsatsen mycket passande sätt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Holme et al, (1997), s. 51 
 
 

Figur 2.1 Förståelseansatser vid vetenskapligt arbete 
Källa: Alvesson et al (1994)  
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2.3  Insamling och bearbetning av primärdata 

Enligt Patel och Davidsson är det avgörande för huruvida data ska få kallas för 

primärdata källans närhet till informationslämnaren. Ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapportering kallas för primära källor.30 De primärdata som uppsatsen 

bygger på har inhämtats genom personliga djupintervjuer och telefonintervjuer men 

även genom rapporter från de olika fallföretagen. Intervjupersonerna är indelade i en 

expertgrupp och en fallstudiegrupp. Expertgruppen bidrar med sin breda kunskap och 

långa erfarenhet till att ge generella övergripande fakta till empiriavsnittet medan 

fallstudiegruppens information ligger till grund för både fallstudien och empirin. 

Intervjumaterialet är strukturerat efter de tre faserna vid en fusion; förberedelse-, 

förhandlings- och transaktions- samt integrationsfas vilka utgör stommen i uppsatsen. 

Varje fas i frågeformuläret, baseras i sin tur på underrubriken som stödjer det generella 

upplägget på såväl teori- som empiriavsnittet.31 Att dela in den kvalitativa studien i 

processer är fördelaktigt då man kan klassificera det insamlade materialet kronologiskt 

och på så sätt urskilja vissa händelser.32 Detta underlättar för läsaren samtidigt som 

den information som framkommer, under intervjuerna, men som inte funnits med i 

frågeformuläret eller vice versa enklare kan identifieras. Upplägget av presentationen 

av fallföretagen har omarbetats och återges i en kronologiskt löpande text. Vid behov 

av förtydliganden eller kompletteringar har företagen kontaktats via e-mail eller 

telefon.    

 

Fallstudiegrupp 

1. Ribbing, Susanne, grundare OneCredit, VD Debitech, personlig intervju, Stockholm 

031117 

2. Brenner, Johan, DebiTech, Styrelseordförande, TimeVision, Senior Partner 

personlig intervju, Stockholm 031118 

 

 

                                                 
30 Patel et al,(1994) 
31 Se frågeformulär i bilaga 1 
32 Andersen, I. (1998), s. 203 
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3. Björkman, Anders, Argnor Wireless Ventures, grundare och VD, styrelseordförande 

Viva Nordic, tidigare styrelseordförande Maskina, VD Alice Systems, 

styrelseordförande General Wireless, personlig intervju, Stockholm 031119 

4. Gjesdahl, Johan, Telenor Ventures, Investment manager, styrelsemedlem Viva 

Nordic, telefonintervju 031209 

4. Mattson, Jan, Argnor Wireless Ventures, CFO, personlig intervju, Stockholm 

031119 

5. von Zelowitz, Per, Argnor Wireless Ventures, Partner, personlig intervju, 

Stockholm 031119 

 

Expertgrupp 

6. von Heland, Karl-Johan, Mountbrook, grundare och Senior Partner, personlig 

intervju, Stockholm, 031121  

7. Hernmarck, Johan, IT Provider, grundare och Senior Partner, personlig intervju, 

Stockholm, 031120 

8. Holm-Ovrén, David, ABG Sundal Collier, junior associate, personlig intervju, 

Stockholm, 0311206.  

9. Lundahl, Jan, Senior Partner, CapMan, personlig intervju, Stockholm 031118 

10. Trefner, Jan, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Senior Partner, personlig intervju, 

Stockholm 031120 

 

2.4  Insamling och bearbetning av sekundärdata 

Som komplement till de insamlade primärdata har även sekundärdata använts i stor 

omfattning. De sekundärdata som har brukats utgörs huvudsakligen av processdata; 

artiklar, databaser, affärsrapporter, affärstidningar och bokföringsdata; årsredo-

visningar från berörda företag samt forskningsdata; doktorsavhandlingar och utgivna 

forskningsböcker. Data av denna karaktär har aktivt använts dock med vetskapen om 

dess eventuella brister. 33  

 

                                                 
33 Andersen, I. (1998), s. 158 
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2.5  Insamling och bearbetning av teori 

En teori är traditionellt sett ett system av hypoteser, antaganden eller satser som 

används för att beskriva en avgränsad del av verkligheten. Ordet teori härstammar från 

det grekiska ordet ”theoria” som betyder betraktelse. Gränsdragningen mellan vad 

som är en teori och vad som är en hypotes kan vara svår men det som karaktäriserar 

teorin är att den stödjer sig på mer omfattande studier och material än en hypotes som i 

regel endast genomgått empirisk prövning. Samspelet mellan flera teorier kan 

förklaras genom att de har lika stora förklaringsvärden. Om det problem som 

uppsatsen behandlar finns det, enligt vår kännedom, relativt lite teori och forskning 

som redogör. Teorin beskriver i stället den miljö inom vilken den nya ekonomins 

företag verkar, samt vilka konsekvenser denna miljö har medfört. Det finns emellertid 

mycket skrivet om fusioner och förvärv, vilket har gjort att valet av litteratur har varit 

tvunget att begränsas och den teori som mestadels används behandlar förvärvs- och 

fusionsförfarandet utifrån de traditionella teorier vars tillämpbarhet på hightech start-

up bolag denna uppsats syftar till att utreda.  

 

2.6  Val av kvalitativ metod 

Det finns två typer av metoder som skulle kunna vara intressanta för denna uppsats, 

nämligen enskilda fallstudier och multipla fallstudier.34 I den enskilda fallstudien ingår 

endast en enhet i undersökningen medan man i den multipla fallstudien använder sig 

av flera undersökningsenheter. Syftet med den multipla fallstudien är en önskan att 

kunna producera en generaliserad kunskap, vilket anses vara enklare att uppnå med 

flera fall än ett enda.35 

 

Eftersom uppsatsen ska undersöka gemensamma nämnare mellan fusioner i ett flertal 

företag är den multipla studien lämpligast. En nackdel med en multipel fallstudie kan 

vara förlusten av en djupare kontextuell nyans på vissa frågor.  

 

                                                 
34 Andersen, I. (1998), s. 130 

35 Andersen, I. (1998), s. 131  
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Vid alla typer av kvalitativa metoder stöter man på vissa ofrånkomliga problem, dessa 

kan delas upp i tillgångs-, tolknings-, och dataanalysproblem.36  

 

Tillgångsproblemet består i att man inte får ta del av det material man önskar. Detta 

problem har minskats genom att redogöra för intervjupersonen vilken typ av studie vi 

ämnat göra och vad det är som skall undersökas. Under denna uppsats har författarna 

genomgående bemötts med vänlighet och intresse från intervjupersonerna som har 

varit öppna och självmant velat dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.  

 

Tolkningsproblemet uppkommer då författare kan tolka data på ett felaktigt sätt. 

Problemet har undvikits till så stor del som möjligt genom att be om klargöranden i så 

stor utsträckning som möjligt vid eventuella tveksamheter.  

 

Problemen med dataanalysen kan delas upp i två delar: mängden av information samt 

avsaknaden av regler för hur analysen skall ske. Detta innebär ett problem då man 

skall sålla bort data som anses som oviktig samt hur de data som anses som viktig 

skall bearbetas. Till detta läggs problemet att utifrån en enskild undersökning göra 

generaliseringar över ett problem, ett av de tyngre skälen till att intervjua flera företag 

var att få en mer omfattande bild över situationen och kunna formulera hypoteser.  

 

2.7  Metoddiskussion 

2.7.1  Kvalitativ datainsamling 

Eftersom informationsinsamlandet har varit tämligen omfattande, och således har 

tvingat oss att sålla bland den inhämtade informationen, har vi försökt att minimera 

risken för snedvriden information genom att vi i flera fall har låtit intervjua två 

personer per företag. Utifrån den informationen har vi gjort en så objektiv bedömning 

som möjligt. Det finns alltid risk att man vid den här typen av undersökningar tenderar 

att uppfatta den information som ligger i linje med den eventuella tesen eller som 

motsvarar ens förutfattade åsikter.37 Eftersom vi har en prestigelös inställning till 

                                                 
36 Bryman, A. (1995), s. 151-152 
37 Andersen, I. (1998), s. 157 
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undersökningen och alltså inte har några krav på att slutsatsen skall resultera i att det 

finns några exceptionella skillnader så anses risken för en subjektiv, ledande och 

därmed missvisande bedömning som liten.  

 

Ytterligare en risk för missvisande och snedvriden information skulle kunna vara att vi 

endast analyserar fusionsförfarandet utifrån endast ett perspektiv, exempelvis utifrån 

ett management eller entreprenöriellt perspektiv. Det har undvikits genom att 

dessutom väga in ett rådgivande perspektiv, baserat på erfarenheter från folk som 

arbetar inom corporate finance och ett ägarperspektiv, i form av VC-bolagens åsikter.  

Det innebär att vi i grunden har tre olika bedömningsparametrar att ta hänsyn till för 

att få en så nyanserad bild av fusionsscenariot som möjligt. I uppsatsen indelas dessa 

tre perspektiv, för enkelhetens skull, i en fallstudiegrupp respektive en expertgrupp.  

På så sätt tror vi oss bättre och mer korrekt kunna urskilja vilka verkliga särskillnader 

det finns mellan högteknologiska start-up bolag ägda av VC-bolag och företag av en 

mer traditionell industristruktur. 

 

2.7.2  Intervjumetod 

Eftersom vi har delat in intervjupersonerna i en expertgrupp och i en fallstudie grupp 

har vi genomfört både informantintervjuer och respondentintervjuer. För att de 

primärdata vi insamlar skall vara så rättvisande som möjligt och för att vi skall kunna 

tolka subtiliteter i uttalanden och icke-verbala reaktioner38 har uppsatsen mestadels 

baserats på en dryg timmes långa personliga djupintervjuer. Dessutom resulterar det i 

utförligare svar där man vid eventuella missförstånd kan omformulera och ytterligare 

förklara innebörden av de ställda frågorna. Tanken var att endast marginellt leda 

intervjun eftersom det enligt Holme och Solvang är det bästa sättet att få 

intervjupersonerna att tala öppet och ohämmat om det undersökta förhållandet. Vidare 

menar Holme och Solvang att god tillit är en förutsättning för att uppnå goda resultat 

vid personliga intervjuer. Därför har de berörda intervjupersonerna noga informerats 

om uppsatsen syfte och den huvudsakliga problemformuleringen. På så vis har de 

delvis kunnat förbereda för intervjun väsentligt material vilket minimerar 

                                                 
38 Holme et al, (1997), s.105  
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svarsbortfallet. Däremot avslöjades inte själva frågeställningen vars syfte var att ge så 

spontana svar som möjligt. Således har man i uppsatsen tillämpat den delvis 

strukturerade intervjun.39  

 

För att intervjupersonerna skulle känna sig så komfortabla och trygga som möjligt har 

vi undvikit att spela in samtalen eftersom vi menar att det kan ha funnits saker som vi 

inte skulle ha fått reda på om det fanns en direkt koppling och bandning av själva 

informationskällan. Istället har det tagits noggranna anteckningar som efter mötena har 

diskuterats igenom och sammanställts för att minimera risken för informationsbortfall 

och snedvridning. 

 

2.8  Källkritik 

Vid den här typen av undersökningar är det viktigt att noga analysera sina källor och 

den information som dessa återger. För att såväl den insamlade primär- som 

sekundärdata skall vara så tillförlitlig och rättvisande som möjligt har informationens 

validitet och reliabilitet40 men även dess relevans beaktats. Man måste vara medveten 

om det metodiska dilemmat och de bieffekter som djupintervjuer samt jag - du 

relationer kan få för undersökningen. Då kvalitativ forskning är särskilt utsätta för 

forskarbias.41 

 

2.8.1  Validitet  

”Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 

dennes speciella livssituation.”42 Vilken information som blir central i undersökningen 

är därmed mycket beroende på informationskällan. Validiteten undersöker huruvida 

källan mäter det som är avsett att mätas samt informationens giltighet.43 Vi är väl 

medvetna om att personer med goda kunskaper inom ett specifikt verksamhetsområde 

tenderar att omedvetet få en snedvriden bild av verkligheten och därför återge endast 

                                                 
39 Andersen, I. (1998), s. 162 
40 Holme et al, (1997), s. 94  
41 Andersen, I. (1998), s. 207 
42 Holme et al, (1997), s. 82  
43 ibid 
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den del av sanningen som matchar deras specifika uppfattning. För att undvika detta 

har vi intervjuat två personer per företag samt valt att kategorisera 

informationskällorna utifrån ett ägarperspektiv, ett entreprenöriellt perspektiv och ett 

utomstående rådgivarperspektiv. De intervjuade personerna hade ofta ledande 

positioner inom företagen vilket innebär att de är vana att leda och styra samtalen. Det 

kan under intervjun få till följd att de tenderar att glida ifrån huvudämnet och prata om 

något annat som de anser vara intressant. Detta har undvikits eftersom samtliga 

intervjupersoner fann ämnet intressant. Dessutom har det i fall då det varit nödvändigt 

dirigerat om intervjun till huvudämnet. Vidare finns det en medvetenhet hos 

författarna om att det finns en viss intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten 

besvarar frågorna på ett inställsamt sätt. Även detta problem anses ha undvikits genom 

användandet av ovannämnda parametrar.  

 

2.8.2  Reliabilitet 

Genom att mäta källans reliabilitet får man reda på dess tillförlitlighet. Eftersom 

studien syftar till att skapa en generell bild av fusionssituationen på den svenska start-

up hightech marknaden och varken vi eller respondenten har något att vinna på att 

återge en falsifierad informationsbild så anser vi att det i grunden är ett mindre 

betydande problem för studiens tillförlitlighet. Därför anses inte problemet om selektiv 

perception inverka på studien.44 Dessutom torde det stora antalet intervjuer som har 

riktats mot en rad olika intressenter innebära att enstaka försköningar hade upptäckts 

när andra personer inom företaget eller andra intressentgrupper intervjuats. I synnerhet 

eftersom vi mestadels får två oberoende informationsbilder per företag.  

 

2.8.3  Relevans 

Vidare måste man analysera huruvida källan och informationen är väsentlig för 

frågeställningen.45 Under intervjuerna framkommer alltid intressant information som 

förvisso inte är vidkommande för uppsatsens syfte och frågeställning. För att minimera 

risken för informationsbortfall av intressant och relevant fakta genomfördes noggranna 

                                                 
44 Andersen, I. (1998), s. 157 
45 Andersen, I. (1998), s. 85 
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sammanställningar av intervjun direkt efter respektive möte. Det faktum att samtliga 

författare var närvarande vid mötena underlättade för författarna att avgöra vad som 

var relevant samt vad som saknade relevans. Dessutom är samtliga möten noggrant 

redovisade tillsammans med tillhörande frågor och med hänvisning till den berörda 

respondenten. Därmed finns alltid möjligheten att återgå till protokollet för att avgöra 

vad som är relevant för genomförandet av uppsatsen.  

 

Vid behandlingen av de sekundärdata som har framtagits reserverar vi oss för att viss 

tryckt information kan anses som gammal men den är enligt oss icke desto mindre 

viktig för att vi just ska kunna identifiera eventuella särskillnader i fusionsfasen mellan 

start-up hightech bolag och mer traditionella företag. Samtidigt har vi beaktat 

samtidskravet när det gäller att finna relevant information gällande start-up bolag. Att 

sekundärdata kan ha brister i sanningsenlighet, särskilt den elektronikbaserade, är vi 

medvetna om och tar därtill noga hänsyn.  

 

2.9  Teorikritik 

Vi har använt oss av klassiska förvärvs- och fusionsteorier för att beskriva det 

traditionella teoretiska händelseförloppet. Precis som Ib Andersen uttrycker är ”teorier 

förenklade bilder av en del av verkligheten med en viss inre systematik. De är bilder 

som vi fäster på papper eller har inne i huvudet. Teorier är alltså fruktbara 

tankeredskap. De poängterar vissa drag… och berör bara i förbigående eller inte alls 

andra drag.”46 Detta innebär således att teorier inte alltid är skapade för att passa den 

rådande verkligheten. Därför är det sannolikt att de utvalda teorierna inte heller, till 

fullo, går att applicera på varje enskilt verkligt fall, vilket förklarar skillnader mellan 

teori och verklighet. Detta är emellertid ett allmängiltigt problem för teoribaserade 

modeller.   

  

De teorier som behandlas i uppsatsen är allmänt accepterade inom forskarvärlden och 

brukas, om än med viss modifikation, även vid praktiskt fusionsförfarande. Därför kan 

de också anses vara relevanta gångbara för vår analys.  

                                                 
46 Andersen, I. (1998), s. 27 
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 ___________________________________________________ 

3 

– TEORI – 

____________________________________________________ 
 

I teoriavsnittet redogör uppsatsen för den befintliga teorin som finns att tillgå vid 

fusioner och förvärv. Kapitlet delas upp i tre faser som inleds med att behandla den 

förberedande fasen och de delmoment som den innefattar. Därefter kommer det 

utförligt att redogöras för de relevanta teorierna inom respektive fas. Avslutningsvis 

behandlas integrationsfasen mer kortfattat eftersom den är ytterst komplex, likartad 

och svårgenomförd i alla typer av fusioner. Varje delmoment är kritiskt för processens 

fortlevnad och kräver noga bearbetning. 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

3.1   Förberedande fas 

För att lyckas med fusioner och förvärv är det särskilt viktigt att vara noggrann i den 

förberedande fasen.47 Alla faser i processen är betydelsefulla men för att utgången av 

fusionen skall lyckas bör mest tid läggas på just denna fas på grund av dess stora 

relevans för utgången av förloppet som helhet.48 Den förberedande fasen präglas av 

strategisk planering, utvärderingar och grundliga analyser om vad parterna vill uppnå 

med fusionen. I västvärlden uppskattas att mer än hälften av alla fusioner misslyckas. 

                                                 
47 Rock, M.L. (1987) s. 108 
48 Arnold, G. (2002) s.  900   

Figur 3.1 Fusions- och förvärvsprocessens tre faser 
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Med misslyckad menas att man inte uppnår de önskade effekterna. I Asien däremot 

har man en påtagligt mindre andel misslyckade fusioner. Bakgrunden till framgången 

kan anses vara kulturellt betingad då man av tradition är mycket noggrannare i den 

förberedande fasen.49 

 

Motiven till att genomföra fusioner och förvärv skiftar från fall till fall och bör spegla 

den övergripande strategin för företagets investeringar. Det förvärvande företaget 

använder sig ofta av extern expertis i den förberedande fasen och med hjälp av denna 

undersöks marknaden för att identifiera potentiella uppköpskandidater. När dessa 

metodiska stadier avklarats och tänkbara partners hittats påbörjas arbetet med att skapa 

en oberoende värdering av bolagen, även här tas extern expertis till hjälp. Under den 

förberedande fasen bör även planer dras upp för hur den slutliga integrationen skall 

genomföras mellan de två företagen.50 Nedan redogörs för de element i den 

förberedande fasen som är av högst relevans samt på vilka teorier man grundar sina 

strategiska val för en fusion eller ett förvärv.  

 

3.1.1           Investeringar & Strategi 

Ett företags primära mål är att generera vinst, vilket uppnås genom att man via 

investeringar ökar värdet på företaget och skapar avkastning för dess ägare. En 

investeringsmöjlighet kan definieras som ett företags förmåga att tjäna pengar genom 

att investera i ett projekt med ett positivt nuvärde.51 Investeringsmöjligheter kan delas 

in i tre olika typer; interna, externa och strukturella. Interna investeringar innebär att 

man förlänger eller expanderar redan existerande projekt inom företaget alternativt att 

man investerar i nya interna projekt. Externa investeringar kan vara av vertikal eller 

horisontell karaktär och uppstår genom produkt- eller marknadsdiversifierande 

fusioner eller genom orelaterade och koncentriska fusioner. Strukturella investeringar 

innebär att man likviderar projekt inom vissa områden och omdirigerar existerande 

tillgångar till andra områden.  

 

                                                 
49 Trefner, J. ÖPWC 
50 Arnold, G. (2002), s. 901 
51 Weston et al, (1990), s. 52 
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Investeringar genom förvärv särskiljer sig från andra investeringar trots att de i 

grunden har samma mål; att höja värdet på företaget. Den största skillnaden är att 

investeringar genom förvärv är av sporadisk natur. Få företag gör förvärv efter 

förutbestämda program vilket ofta innebär att management är ovana vid investeringar 

av denna natur, samtidigt som tillgången till information är mer begränsad. Detta rör 

bl.a. förvärvskandidatens kunder, teknologi och finanser. Det krävs också att man 

handlar snabbare vid ett förvärv än vid interna investeringar eftersom det kan finnas ett 

flertal potentiella budgivare. Därmed är en extern investering mer riskfylld.52 Vilka 

investeringar som skall genomföras är generellt sett något som beslutas av 

management och vid större investeringar av styrelsen.  

 

Företag ställs inför frågan huruvida tillväxten skall ske organiskt eller via 

företagsförvärv. Tillväxt kan ses som nödvändigt eftersom företagen måste bibehålla 

sin relativa styrka gentemot andra företag för att överleva.53 Faktorer som favoriserar 

extern tillväxt före intern är att:   

 

(i) Man kan snabbare uppnå vissa mål t.ex. tillväxtmål och marknadsandelar. 

(ii) Kostnaden för att bygga en intern organisation är högre jämfört med kostnaden                  

för ett förvärv. 

(iii) Man kan använda värdepapper för att köpa andra företag, medan de tillgångar  

man annars behöver måste köpas med kontanter. 

(iv) Det skulle minska risken, kostnaderna, och gå snabbare att uppnå en viss 

marknadsandel genom att tillväxten sker externt. 

 

Generellt sett är intern tillväxt att föredra om inte ovanstående skäl är betydande. Detta 

då ett förvärv ofta innebär stora insatser och höga kostnader.54 Hur lyckosamma 

investeringar blir beror bl.a. på hur väl man lyckas omfördela resurser från 

väletablerade mogna affärsområden till nya områden med hög tillväxtpotential. Vilken 

                                                 
52 Haspeslagh et al, (1991), s. 53-55 
53 Rock, M.L. (1987), s. 4 
54 Weston et al, (1990), s. 74 
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typ av investering man väljer beror till stor del på den strategi man har inom ett 

företag.  

 

Det finns ett stort antal forskningsstudier och teorier kring företagsstrategier men 

eftersom detta avsnitt syftar till att behandla olika investeringsstrategier och teorier för 

fusioner och förvärv kommer inte generella strategier att förklaras i större 

utsträckning.  

 

Två välkända och välanvända teorier är Boston Consulting Groups (BCG) strategi och 

Porters strategi. BCG-modellen bygger på att man skall uppnå höga marknadsandelar i 

växande industrier för att alltid vara längre bort på lärkurvan än sina konkurrenter.55 

Porters teori bygger på att ett företag skall hitta en attraktiv industri eller 

industrisegment, definierat som ett område där ett begränsat antal företag kan verka 

och där andra hindras av inträdesbarriärer. Det gäller sedan att uppnå komparativa 

fördelar t.ex. genom kostnadsledarskap eller produktdifferentiering. Då antalet aktörer 

på marknaden begränsas innebär det att en produkt- och marknadsanpassning kan ses 

som ett misslyckande för företaget. Porter mäter hur väl ett företag lyckas med sin 

strategi genom att se på antalet avyttringar. Ett företag som inte klarar sig enbart på 

organisk tillväxt har därmed inte en lyckad strategi.56   

 

Externa investeringar är de investeringar som handlar om företagsförvärv. Vid extern 

investering finns det enligt Rock tre olika investeringsstrategier att välja mellan.57 

  

Portföljstrategi innebär att företaget utvecklar ett antal relaterade affärsområden som 

skapar en fungerande balans och stabilitet för företagets portfölj. Relationerna mellan 

företagets affärsområden är ofta enbart finansiella och man utnyttjar inte någon 

gemensam teknologi eller marknad.  

 

 

                                                 
55 Weston et al, (1990), s. 78 
56 Porter, M.E. (1985), s. 137-45 
57 Rock, M.L. (1987), s. 4 
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I en Business Family Strategy är det strategiska målet för företaget att utveckla nära 

relaterade affärsområden som bygger på gemensam teknologi eller kunskapsbas. Ett 

förvärv är ett sätt för företaget att utveckla nya aktiviteter. Förvärv kan styras av 

behovet av att etablera sig på nya marknader eller för att förvärva en existerande resurs 

eller kunskap, inbäddad i ett annat företag.  

 

Den sista strategin heter Business Element Strategy. Den innebär att företaget bygger 

en konkurrenskraftig produkt- eller marknadsstrategi för att attrahera en viss kund. 

Förvärv enligt denna strategi innebär ofta att man köper en konkurrent för att på så vis 

bli marknadsledande. 

 

I praktiken är relationen mellan ett företags formella strategi och dess förvärv 

varierande. De flesta förvärv innebär ett samspel mellan ett företags långsiktiga 

strategi och en opportunistisk uppfattning om möjliga uppköpskandidater. Ett företag 

förvärvar inte alltid det företag som strategiskt sett bäst överensstämmer med dess 

investeringsstrategi, även om detta är målet. Ett strategiskt förvärv kan definieras 

enligt följande: ”one for which the justification process resulted not only in the 

approval of the acquisition, but also in the clarification of a strategy within which the 

acquisition could fit and on the basis of which the integration could be guided.”58 Ett 

gediget planerat förvärv innefattar en väldefinierad strategi som är ett resultat från en 

väl planerad process, eller en väl utförd research eller screening. Ett mer 

opportunistiskt förvärv utlöses snarare av en möjlighet än en gedigen undersökning 

och leder mer sällan till en sund strategi. De flesta förvärv hamnar mittemellan dessa 

två och bidrar således till att i viss mån förändra företagets strategi. Hur pass väl ett 

förvärv överensstämmer med företagets befintliga strategi är en nyckelingrediens i 

dess rättfärdigande eftersom det visar på den värdeskapande potential som finns. Det 

uppstår dock ofta problem om företagets management inte själva, tillfullo, är 

medvetna om sin egen strategi, varpå det är viktigt att göra ett förtydligande av 

denna.59  

                                                                                                                                             
 
58 Haspeslagh et al, (1991), s. 46 
59 Haspeslagh et al, (1991), s. 48 
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3.1.2             Motiv till fusioner och förvärv  

Ett av de grundläggande motiven till fusioner och förvärv är att respektive företag 

anser att processen skulle höja värdet för sina ägare.60 Forskning visar emellertid på att 

företag som genomför dessa ofta, i relation till branschmått, inte skapar högre 

avkastning än tidigare. Det finns snarare en negativ tendens som åskådliggör att 

många fusioner och förvärv inte uppnår de förväntade resultaten.61 Dock finns det 

inom många olika affärsgrenar idag en utbredd våg av fusioner och förvärv t.ex.  

läkemedels- och flygindustrin. Motiven till dessa är komplexa och ofta utesluter ett 

motiv inte ett annat.62 Motiven kan även under händelseförloppet skifta och ändra 

karaktär och prioritet.63  Nedan redogörs för de mest utbredda motiven till fusioner och 

förvärv. 

 

3.1.2.1 Ekonomiskt, organisatoriskt och personligt rationella motiv 

Larsson sammanställer motiven till förvärv och fusioner i tre rationaliteter; personliga, 

organisatoriska och ekonomiska.64 De personliga motiven resulterar i egen vinning för 

ledande individer inblandade i processen t.ex. i form av ökade löneförmåner för 

management. Fusioner och förvärv baserat på organisatorisk rationalitet kan härledas 

till företagets fortsatta överlevnad då dessa kan syfta till att skydda företagen mot 

fientliga uppköp. Med ekonomisk rationalitet menas att fusioner och förvärv sker för 

att öka värdet på företaget. Det krävs inte ekonomisk rationalitet i varje enskilt fall, då 

processen kan ske enbart på strategiska grunder och vara direkt värdeförstörande. 

Figur 3.2 är en översikt till de motiv som Larsson finner mest relevanta och en 

förklaring av de olika rationaliteterna genom dess ursprung, hur de uppnås och dess 

sökta fördelar, vilket slutligen mynnar ut i ett antal motiv.  

 

 

 

                                                 
60 Ravenscraft et al, (1987), s. 2 
61 Berggren, C. s. 176-177 
62 Larsson, R. (1990), s. 201-202  
63 Goldberg, W. H. (1983), s. 9-12 
64 Larsson, R. (1990), s. 199 
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Nedan kommer dessa motiv att mer ingående behandlas för att skapa ytterligare insikt  

och överblick till motiven som finns för fusioner och förvärv. Larsson modell skall ses 

ur ett perspektiv som tillåter att motiven kan blandas och komplettera varandra 

eftersom fusioner och förvärv ofta bygger på ett flertal av dessa.   

 

3.1.2.1  Former av fusioner och förvärv 

Fusioner och förvärv sker mellan och inom många branscher men för att bättre kunna 

analysera dessa krävs att man klassificerar dem. Figur 3.3 skiljer mellan fyra olika 

sorters integration som sker vid förvärv och fusioner och två former av 

företagsförvärv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Sammanställning av motiv till förvärv och fusioner 
Källa: Larsson, R (1990) 

 Figur 3.3 Former av fusioner och förvärv 
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P. A. Gaughan menar att de två främsta ekonomiska motiven till fusioner och förvärv 

är horisontell och vertikal integration.65 Den horisontella integrationen genomförs 

mellan två företag som verkar inom samma eller liknande bransch, det existerar en 

konkurrenssituation mellan de berörda parterna. Fusionen mellan flygbolagen KLM 

och AirFrance är ett sådant exempel. De främsta orsakerna till integrationen är en 

starkare position på marknaden, vilket leder till konkurrensmässiga fördelar, samt 

stordriftsfördelar i distribution och produktion. Teorier om monopol bygger just på 

möjligheterna att påverka priset genom en stark position på marknaden och detta 

fenomen uppstår ofta efter horisontella fusioner. Att skapa monopol på marknaden 

förhindras idag av internationell konkurrenslagstiftning vilket leder till att denna typ 

av stora horisontella fusioner sker mer sällan.66 Dock är det enligt Rock inte möjligt att 

för tjänsteföretag uppnå stordriftfördelar.67 Orsaken är att den främsta 

produktionsfaktorn inom dessa företag är humankapital och då denna faktor inte 

sjunker i kostnad vid en ökad produktion är skalfördelar omöjliga att uppnå.  

 

Den andra formen av integration är vertikal där relationen mellan de inblandade 

parterna är leverantör – köpare. En sådan fusion ger det köpande företaget ökad 

kontroll över sin produktionskedja vilket minskar riskmomentet. Exempel på vertikala 

förvärv är om Nokia skulle köpa upp ett av de bolagen som tillverkar kretskorten i 

mobiltelefoner. Om det råder höga transaktionskostnader på marknaden är vertikala 

förvärv ett sätt att minimera dessa.  

 

Den tredje formen av integration handlar om fusioner och förvärv mellan företag som 

inte påverkar varandra genom någon specifik marknadsrelation. Dessa betecknas som 

orelaterade och syftar främst till diversifiering och stabilisering inom den 

företagsportfölj ett konglomerat innehar. Dessa förvärv förväntas inte heller ge några 

effekter i form av synergier eller fler marknadsandelar.   

 

 

                                                 
65 Gaughan, P.A. (2002), s. 136 
66 Ravenscraft et al, (1987,) s. 211 
67 Rock, M.L. (1987), s. 5 - 6 
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Avslutningsvis tas den koncentriska formen av förvärv upp.68 Dessa förvärv sker 

mellan snarlika företag, i fråga om t.ex. produktionsprocesser och huvudsaklig 

teknologi. Fenomenet som ligger till grund för koncentriska förvärv kallas för 

economies of scope vilket innebär att förvärven skapar en utökning av produktlinjer, 

marknadsandelar och tekniska tillgångar för det förvärvande bolaget. Dessa förvärv 

ger ofta även tillgång till nya marknader.      

 

Man kan även särskilja mellan offensiva och defensiva förvärv.69 Defensiva kan ses 

som ett svar på oförmågan av management att skapa tillräckligt mycket värde internt 

eller en rädsla för att bli uppköpt. Dessa är ofta mer riskfyllda eftersom de inte följer 

den övergripande strategin för bolaget och oftast bygger enbart på att skapa säkerhet i 

fråga om bolagets överlevnad. Offensiva förvärv sker för att utvidga befintlig 

verksamhet. Defensiva förvärv ses ofta som ett tecken på att företaget har problem 

medan dess motsats, de offensiva förvärven, speglar positivitet och framtidstro. 

  

3.1.2.4 Effektivitetsteorier 

Effektivitetsteorier används i stor utsträckning för att förklara uppkomsten av fusioner 

och förvärv. Det är främst teorier om förbättrad effektivitet som ofta presenteras av ett 

företag i samband med att man annonserar ett förvärv.70 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
68 ibid 
69 Rock, M.L. (1987), s. 109 
70 Berggren, C. (2001), s. 174 
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Figur 3.4 Effektivitetsteorier 
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3.1.2.4.1 Differentiell effektivitet 

Den vanligaste effektivitetsteorin går ut på att företag A är mer effektivt än B och att 

B's effektivitet skulle höjas till A's nivå vid en fusion. Denna teori har dock en 

begränsning eftersom detta skulle leda till att det endast fanns ett enda företag i 

världen. Det är lättare för företag inom samma bransch att identifiera ineffektiva 

företag, vilket leder till att sannolikheten för horisontella fusioner och förvärv tolkade 

enligt denna teori ökar.71 

 

3.1.2.4.2 Ineffektivt management 

En annan effektivitetsteori är att ett förbättrat management inom företaget skulle mer 

effektivt kunna utnyttja de resurser och de tillgångar som finns tillgängliga. Det kan 

vara svårt att särskilja teorin från den ovan nämnda, men denna lägger mer vikt vid 

managements inkompetens till att styra ett företag. Det är dock svårt att urskilja just de 

framsteg som beror på det ökade kapacitetsutnyttjandet genom en bättre management. 

Detta motiv relateras ofta till när större företag med rutinerat management och stor 

kompetens inom branschen köper upp t.ex. ett start-up bolag för att få tillgång till en 

viss unik resurs alternativt produkt som de anser sig bättre kunna utnyttja.72 Inom ett 

expanderande företag och specifikt start-up bolag kan det vara svårt för management, 

vilka ofta själva är grundare, att komma till insikt om när det är dags att byta ut sig 

själva. Det finns även motiv som visar på att man köper företag som har bra 

management för att på så sätt komma åt kompetent personal.73 

 

3.1.2.4.3 Synergieffekter 

Synergieffekter inom företagsekonomisk teori om förvärv och fusioner relaterar till en 

ny företagskonstellations förmåga att vara öka lönsamheten jämfört med vad företagen 

innan presterade var för sig. Fenomenet kan summariskt beskrivas enligt 2 + 2 = 5.74 

Uppkomsten av synergieffekter bidrar till att skapa ett mervärde för det förvärvande 

företaget trots kostnaderna som finns vid förvärvet t.ex. den premie som ofta betalas 

                                                 
71 Weston et al, (1990) s. 191 
72 Gaughan, P.A. (2002), s. 151 
73 Ravenscraft et al, (1987), s. 212 
74 Gaughan, P.A. (2002), s. 115 
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till aktieägarna i det köpta företaget samt de kostnader som framkommer vid 

rationaliseringar. NAV-beräkningar75 används för att bedöma och rättfärdiga 

fusioner.76 Synergieffekten är termen inom klamrar och denna måste överstiga (P + E) 

för att fusionen skall få ett positivt NAV-värde. 

 

 

 

 

VAB = det kombinerade värdet av de båda företagen A och B 

VB = marknadsvärdet av totalt antal aktier i företag B 

P = premie betald för företag B 

E = kostnader för köpprocessen 

VA = värde A enligt företagets egen värdering 

  

 

 

Synergieffekterna som kan uppstå delas in i operationella och finansiella, enligt nedan: 

 

1. Operationella 

Innefattar kostnadsreducerande effekter samt inkomsthöjande effekter. De 

inkomsthöjande effekterna kan erhållas genom t.ex. crossmarketing, gemensamt 

användande av distributionsnät och bättre strategiskt fokus. Som kostnadsreducerande 

effekter avses främst de vinster som uppnås genom economies of scale, d.v.s. en 

minskning av kostnad per producerad enhet vid ökad produktion. Vid en vertikal 

fusion kan man även uppnå kostnadsreducerande synergier tack vare en mer effektiv 

koordinering mellan produktionsleden.77 Mer relevant ifråga om denna uppsats är 

fenomenet med economies of scope vilket innebär att ett företag genom en fusion kan 

erbjuda ett bredare sortiment av tjänster till sin kundbas.78 Enligt Rock kan man 

                                                 
75 NAV = Net Acquisition Value 
76 Gaughan, P. A. (2002), s. 115  
77 Weston et al, (1990), s. 195 
78 Gaughan, P.A. (2002), s. 118 

Bevis 3.1 NAV-beräkning 
Källa: Arnold, G (2002) 
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genom denna företeelse, vid maximalt utnyttjande av varandras resurser, ta del av 

ökade vinster då diversifieringen sker runt en unison kärna av strategiska medel.79 

Porter anser också att man kan uppnå synergier genom överförande och utbyte av 

kunskap och färdigheter mellan enheterna och göra respektive företag mer effektivt.80 

Ytterligare ett viktigt motiv som innebär operationella synergier är den utökade 

möjlighet att ta del av varandras specifika kunskaper och en förbättring av R & D som 

sker vid en fusion.  

 

2. Finansiella  

Finansiella synergier går ut på att en företagskonstellation kan reducera sin kostnad för 

kapital på grund av att fusioner och förvärv minskar volatiliteten på företagens 

kapitalströmmar. Detta leder sin tur till mer lättåtkomligt kapital samt minskad risk för 

konkurs. Ett företags möjlighet till skuldsättning ökar även vid en fusion. En ökad 

skuldsättning innebär skattebesparingar för företaget då räntekostnader tas upp innan 

skatt i en resultaträkning.81 Rock tar upp en annan faktor som spelar in ur en finansiell 

synvinkel vilken är de skalfördelar fusioner ger i form av en minskning av 

transaktionskostnader och kostnader för notering som minskas då dessa kan slås ut på 

två företag. Rock menar vidare att finansiella synergiers existens är ett väl debatterat 

ämne inom finansteori.82 Empiriska resultat visar på att detta gäller i första hand för 

konglomerat. Konglomeraten kan genom fusioner och förvärv till större del använda 

sig av internt tillförda medel, vilket reducerar kapitalkostnaden. Dock ses den utslagna 

kostnaden vid transaktioner och noteringar som den främsta finansiella synergieffekten 

inom ett konglomerat. 

 

3.1.2.4.4 Undervärdering 

Ett företag kan anses vara undervärderat p.g.a. att företaget styrs felaktigt av befintligt 

management, i sådana fall kan detta relateras till teorin om ineffektivt management.83 

Det finns dock fall där företag kommit över information som marknaden inte har och 

                                                 
79 Rock, M.L. (1987), s. 6 
80 Porter, M.E. (1987), s 52-55 
81 Weston et al, (1990), s. 198 
82 Rock M.L. (1987), s. 35 
83 Weston et al (1990), s 198-199 
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som skulle höja värdet på företaget om det blev offentligt. Detta leder till att man är 

villiga att betala ett högre pris på företaget än vad den övriga marknaden är beredd att 

göra. Det blir således billigare att köpa ett företag och på så sätt få kontroll över dess 

tillgångar jämfört med om man själv skulle köpa samma tillgångar separat.  

 

3.1.2.5 Skatter 

Även skattemässiga effekter kan utgöra motiv, trots att de ofta inte spelar en 

avgörande roll i att förklara varför förvärv och fusioner sker. Det vanligaste 

tillvägagångssättet är att ett företag med en förlust förvärvas och sedan skriver man 

över denna förlust och minskar därmed den beskattningsbara inkomsten för det 

kombinerade företaget.84 Detta fenomen har blivit mer och mer ovanligt eftersom det 

idag existerar internationell lagstiftning som reglerar graden av överskrivning av 

förluster mellan företag inom samma koncern. Förvärv kan även gynna aktieägares 

personliga beskattning. Istället för att betala utdelning, som beskattas som inkomst, 

kan företaget investera i ett annat företag och på så sätt höja värdet på aktier. 

Aktieägaren får därmed endast betala reavinstskatt vid eventuell försäljning av dessa.  

    

3.1.2.6 Övriga motiv 

Det finns även teorier vilka syftar på att management köper företag för att bygga 

imperium trots att aktieägarnas värde minskar efter processen.85 Detta i kombination 

med hybris, där management överskattat sin förmåga att realisera ett förvärv och 

affärens synergier är ett vanligt skäl till att fusioner och förvärv misslyckas.86 Detta 

beteende hos management uppkommer i enlighet med agentteorin ofta p.g.a. monetära 

motiv som visar på att managements löner och andra privilegier växer i takt med att 

företaget växer.  

 

Jensens hypotes om fritt kassaflöde menar på att förvärv sker p.g.a. konflikter mellan 

management och aktieägarna rörande utbetalningar av kassaflöde. Hypotesen bygger 

på att fritt kassaflöde bör betalas ut till aktieägare i form av utdelningar och på så sätt 

                                                 
84 Weston et al , (1990), s. 208-209 
85 Ravenscraft et al, (1987), s. 211 
86 Ravenscraft et al, (1987), s. 214-215 
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minska managements kontroll över företaget. Istället gör management investeringar 

för att på så sätt bibehålla sin maktposition.87  

 

Det finns även hypoteser som bygger på att fusioner inte sker p.g.a. girighet utan 

snarare rädsla för att själva bli ett potentiellt mål för förvärv, man föredrar att göra en 

fusion själva istället för att göra ingenting.88 Detta är en del av Larssons, se ovan, 

överlevnadsmotiv som även innefattar följande delar; (i) ökad kontroll genom den 

ökade internalisering av resursberoende som fusioner och förvärv ger samt att (ii) man 

genomför fusioner och förvärv för att imitera andra företag. Detta bör resultera i att 

man inte förlorar konkurrenskraft.  

    

Motiven till fusioner och förvärv kan även ses ur ett alternativkostnadsperspektiv.89 

Även om en fusion reducerar vinster och positiva kassaflöden väljer företag A att gå 

ihop med företag B istället för att vänta på en eventuell fusion mellan företag B och C, 

vilket skulle ge företaget A den outsider-position man ej önskar. Studien ställer frågan 

om outsiders jämfört med insiders verkligen skadas av att inte gå ihop med andra 

företag och visar att inga empiriskt bevisade underlag finns för denna hypotes. 

 

När man identifierat de motiven som är relevanta för den fusion eller det förvärv som 

skall ske fortsätter den förberedande fasen ofta med att bolaget tar hjälp av extern 

expertis för att göra en värdering av det potentiella målet för processen. Avsnitt 3.1.3  

redogör för den expertis som finns att tillgå, hur de kan användas i olika delar av 

processen samt vilka tjänster de utför.  

 

3.1.3  Extern expertis 

Som köpare vill man förvärva det bästa företaget till det lägsta priset och som säljare 

vill man förvärvas av det bästa företaget till det högsta priset. För att genomföra ett så 

lönsamt förvärv som möjligt rådfrågas extern expertis i form av en finder, en business 

                                                 
87 Weston et al,  (1990), s. 217 
88 Bergren, C. (2001), s. 184 
89 ibid 
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broker och en financial adviser.90 Rådgivning från dessa är förenat med höga 

kostnader och det är därför viktigt att de inhyrda resurserna utnyttjas på bästa sätt samt 

att det finns ett reellt behov av dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Finder - En finder agerar matchmaker mellan företag. En finder är ofta verksam 

inom advokat-, revisions- eller bankväsendet och bidrar genom att låta företaget ta del 

av sitt personliga och affärsmässiga kontaktnät. Genom att sprida företagets uppköps- 

eller försäljningsintention inom sitt kontaktnät kan företaget både på ett informellt och 

formellt sätt finna potentiella fusionskandidater. En finder har således till uppgift att 

sammanföra köpare och säljare.  

 

The business broker - En business broker erbjuder fler och bredare tjänster än en 

finder. De hjälper till med att identifiera potentiella företag inom samma industri med 

exempelvis en viss specifik belägenhet, i syfte att finna en uppköpskandidat eller ett 

förvärvande företag. Till skillnad från finders deltar business brokers i samtliga 

förhandlingar från och med det att företagen introduceras för varandra. 

 

Financial advisors - Dessa erbjuder de bredaste tjänsterna inom fusioner och förvärv. 

De är specialister inom området och har som uppgift att ge råd till företag i fusions- 

och förvärvssammanhang. De erbjuder heltäckande lösningar från exempelvis att 

modifiera kapitalstrukturen, finna uppköpskandidater såväl nationellt som 

internationellt, genomföra företagsvärderingar till att slutföra fusionsförfaranden.  

                                                 
90 Rock, M.L. (1987), s. 128-133 

Figur 3.5 Extern expertis 

Extern expertis 

The finder The financial advisor The business broker 
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Utöver dessa anlitas dessutom jurister, advokater och revisorer som ansvarar för att 

såväl lagligt och avtalsmässigt som räkenskapsmässigt slutföra affären. Den juridiska 

kunskapen är i synnerhet viktig eftersom de berörda företagen sällan besitter detta 

kunnande. Kostnaderna för dessa är betydande men samtidigt ofrånkomliga eftersom 

man i den här typen av affärer behöver god kompetens inom alla specifika områden. 

Dessutom är det av betydande vikt att involvera skattespecialister i processen eftersom 

deras kännedom om den skattemässiga strukturen och beskattningsrätt kan resultera i 

påtagliga skatte- och kostnadsbesparingar.91 Det är även viktigt att använda advokater 

som behärskar de avtalsmässiga delarna och som kan säkerställa att det inte finns 

några lagliga hinder för förvärvet.92 All utomstående expertis som engagerats i 

fusionsprocessen skall arbeta parallellt med management och de personer som innehar 

den kompetens och de befattningar som berörs av expertisens arbetsuppgifter. Det är 

av yttersta vikt att extern expertis fort integreras i processen och underrättas om dess 

situation. Vid ett ökat kapitalbehov i samband med fusioner är det lämpligt att anlita 

finansiella rådgivare som analyserar kreditmöjligheter, lån, villkor och de 

begränsningar som finns samt vilka effekter dessa får på företaget. Ju större förvärvet 

och affären är desto viktigare är det att använda sig av dessa.93 I större transaktioner 

fyller revisorerna en viktig roll eftersom deras uppgifter består av att fusionera bolagen 

i balans- och resultaträkningen.   

 

3.1.4  Företagsvärdering vid fusioner och förvärv 

Detta avsnitt behandlar de enligt teorin och i praktiken mest brukade modellerna som 

finns att tillgå för att värdera ett företag. Modeller som utgår ifrån ett rent finansiellt 

perspektiv inleder stycket som sedan avslutas med modeller som undersöker de mjuka 

värdena inom ett företag.  

 

 

                                                 
 
91 Rock, M L, (1987), s. 111-112 
92 ibid 
93 ibid 
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I The Mergers & Acquisitions Handbook ställer Rock upp ett antal frågeställningar 

som skall besvaras för att en korrekt värdering av bolagen ska genomföras.94 Dessa 

måste bedömas i relation till de strategiska motiv som utarbetats för processen sedan 

tidigare.  

 

1. Vilka är de grundläggande strategiska motiven till en fusion? De båda 

parterna måste bedöma de främsta strategiska fördelar en fusion kommer 

att ge till de redan befintliga strategier som företagen har.  

 

2. Skall en fusion genomföras eller är det mer fördelaktigt att internutveckla? 

Parterna måste värdera kostnader och fördelar vid en fusion jämfört med de 

alternativa metoder som finns för att uppnå de önskade fördelarna och den 

strategiska positionen som fusionen i framtiden kan tänkas ge.  

 

3. Vilken ökning av resurser kommer en fusion att ge förutom fördelar genom 

finansiella transaktioner? Denna fråga handlar om de resurser som finns 

inom management hos de båda företagen. Vikten av att korrekt bedöma hur 

integrationen mellan management hos de båda bolagen kommer att ske är 

stor. Samtidigt måste den egna kostnaden i form av managements tid och 

kraft i fusionsprocessen värderas. 

 

4. Finns det skillnader i värdering som uppkommer från skilda perspektiv 

inom det egna bolaget? Frågan handlar om ifall det finns betydande 

skillnader mellan den subjektiva värderingen, såsom managements 

värdering av det andra bolaget, och den objektiva, värdering baserad på 

konkreta fakta. Om så är fallet tyder detta på att värderingsprocessen har 

brister eller inte gjorts tillräckligt grundligt. 

 

 

                                                 
 94 Rock, M L, (1987), s. 6 
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Figur 3.6 Värdeskapande genom fusion 
Källa: Arnold, G. (2002) 

För att kunna svara på dessa 

strategiska värderingsproblem 

krävs att företagen har väl 

utarbetade strategiska mål och att 

man får en överblick över egna 

samt potentiella partners finansiella 

och icke-finansiella tillgångar. 

Detta kan ske genom användandet 

av ett antal väl etablerade 

värderingsmetoder vilka nedan 

kommer att redovisas.  Figur 3.6 

visar en översiktlig och förenklad 

bild över värderingsprocessen, 

baserad på diskonterade 

kassaflödesberäkningar, och hur 

värde skapas vid fusioner.95                                           

 

 

Det mest grundläggande tillvägagångssättet vid värderingen av ett bolag går ut på att 

undersöka dess balansräkning.96 Denna kan användas som underlag med objektiva 

fakta angående bolagets tillgångar i form av bl.a. aktier, likvida tillgångar, fasta 

tillgångar samt skuldsättning till långivare. Net Asset Value-metoden (NAV) innebär 

att företagsvärdet beräknas utifrån balansräkningen där de långfristiga och kortfristiga 

skulderna subtraheras ifrån de totala tillgångarna, se figur 3.7. NAV ställs sedan i 

relation till det totala marknadsvärdet för bolagets aktier, antal aktier multiplicerat med 

priset vid en viss tidpunkt. Detta ger en indikering om värdet på de tillgångar i 

företaget som är svåra att beräkna som exempelvis relationer till kunder och 

leverantörer, unika kunskaper hos management och anställda samt värdet hos 

företagets märke d.v.s. goodwill. 

                                                 
95 Arnold, G. (2002), s. 785 
96 Arnold, G. (2002), s. 757 
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NAV-beräkningar tillämpas ofta vid fusioner eftersom de anger det minsta värde till 

vilket ett företags aktieägare är villiga att sälja, även om den framtida tillväxten för 

bolaget ser ofördelaktig ut. Att genom redovisningstekniska förfaranden höja sitt NAV 

är en metod som används för att bekämpa fientliga företagsförvärv. 

 

Avsnitt 3.1 om strategi och investeringar förklarar att fusioner och förvärv i grunden 

kan betraktas som en investering. Detta leder till att grunderna för värdering av 

investeringar måste undersökas för att sedan utvecklas och appliceras till en värdering 

av företaget som helhet.   

 

3.1.4.2 NPV och IRR 

Bland de mest elementära metoderna för investeringsvärdering är Net Present Value 

(NPV) och Internal Rate of Return (IRR).97 NPV bygger på att man nuvärdesberäknar 

de framtida kassaflödena som investeringen kommer att ge till en diskonterad kostnad 

för kapital efter att ha subtraherat med grundinvesteringen. Att genom beräkningar av 

framtida förväntade kassaflöden värdera bolag tillhör de vanligaste använda metoderna 

idag. Det finns en mängd olika modeller för beräkningar av dessa flöden varav den 

mest kända är Rappaports.98 Andra modeller är Miller-Modiglianis samt Sterns 

kassaflödesmodeller. IRR är den diskonterade räntan som leder till att summan av de 

slutliga kassaflödena blir noll, den indikerar den minsta räntesats som krävs för att 

NPV skall bli noll. Dessa beräkningar ligger till grund för att vidare kunna analysera 

en investering och bygger på en korrekt uppskattning av kassaflöden och kostnaden 

för kapital. NPV och IRR beräknas enligt följande: 

 

 

                                                 
97 Weston et al, (1990) s. 133 
98 Arnold, G. (2002) s. 712 

 Figur 3.7 NAV-beräkning 
 Källa: Arnold, G. (2002) 
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3.1.4.3 Rappaport´s value drivers    

 

Rappaport har utvecklat sju value drivers 

för att kunna analysera ett företags värde.99 

Dessa drivers ställs i relation till företagets 

försäljning och för att kunna fastställa 

framtida kassaflöden använder sig 

Rappaport av en konstant sales growth rate. 

Operating profit margin är en konstant 

procentsats av försäljningen medan tax rate 

är en konstant procentsats av operating 

profit. Fixed capital investment och 

working capital investment är båda 

relaterade till ökningen i försäljning. The 

required rate of rate of return är den vägda 

avkastning som investerare kräver för att 

placera kapital i företaget. The planning 

horizon är investeringens livslängd.  

 

                                                 
99 ibid 

Bevis 3.2 NPV & IRR-beräkningar 
Källa: Arnold, G. (2002) 

Figur 3.8 Value drivers 
Källa: Arnold, G. (2002) 
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Dessa sju drivers används för att fastställa operating free cash flow (se figur 3.9). 

Denna term kan definieras enligt följande: “Operating free cash flow = operating cash 

flow after fixed and working capital investments, that which comes from the 

operations of the business.”100 Incremental investments är stegvis ökande 

investeringar i takt med att försäljningen ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Med hjälp av NPV-beräkningar av operating free cash flow inom och efter 

investeringens livslängd vilka sedan adderas med rörliga tillgångar förklarar 

Rappaport företagets värde (se figur 3.10). Rappaport’s corporate value används ofta 

vid spin-offs, likvideringar av företag och nya operationella strategier. Denna 

värderingsmetod är mest fördelaktig vid strategisk värdering då analysen inte enbart 

kan appliceras på företagets hela rörelse men även på avdelnings-, projekt- och 

produktlinjenivå. 

 

 

                                                 
100 Arnold, G. (2002), s. 713 

 Figur 3.9 Operating free cash flow 
 Källa: Arnold, G. (2002) 
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Från att granska en investerings värde genom NPV, IRR och Rappaports value drivers 

kan analysen fördjupas genom två element som ger fördjupad insikt om investeringens 

värde, nämligen känslighets- och scenarioanalyser.  

 

3.1.4.4 Känslighets- och scenarioanalyser 

NPV-beräkningar bygger, till stor del på värderingar om ett företags kassaflöden och 

kostnader. En känslighetsanalys visar hur pass påverkningsbart ett företag är då det 

befintliga scenariot förändras genom att värdet på de bearbetade faktorerna förändras. 

Denna analys ger en överblick över de faktorer som är kritiska samt hur de, var för sig, 

påverkar investeringen i fråga. Antag exempelvis att kapitalkostnaden stiger med 2 % 

genom en ökad skuldsättning, hur påverkas då investeringens NPV? Dessa analyser 

ger en bild över vilka scenarion en investering blir ofördelaktig samt ger management 

möjligheten att utarbeta alternativa lösningar för en investering om denna skulle visa 

sig bli olönsam101.  

 

Ovanstående metoder bygger på att beräkna värdet på ett företag genom att se 

processen vid fusioner och förvärv som en investering. Följande metoder inriktar sig 

på värdering av ett bolag genom granskning av dess aktie bl.a. genom den utdelning 

och den avkastning som aktien ger.   

 

3.1.4.5 CAPM-modellen 

Två viktiga element vid företagsvärdering är bolagets förväntade avkastning och dess 

β-värde. Värdet indikerar aktiens känslighet för allmänna svängningar på 

                                                 
101 Arnold, G. (2002) s. 194-198 

Figur 3.10 Corporate value 
Källa: Arnold, G. (2002) 
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marknaden102 d.v.s. hur en viss akties avkastning samvarierar med den totala 

avkastningen för marknaden. Den klassiska CAPM-teorin, introducerad på 1960-talet 

av William Sharp, beräknar en finansiell tillgångsavkastning där β är dess riskfaktor. β 

kan definieras som den systematiska risken vilken inte kan diversifieras bort. En aktie 

med ett β-värde på 1.0 tenderar att ha en avkastning vilken rör sig i likhet med 

marknadens medan en aktie som har ett β-värde under 1.0 resulterar i att dess 

avkastning varierar mindre än marknadens. På liknande sätt ger ett β-värde över 1.0 en 

högre variation än marknadens. För att beräkna ett bolags förväntade avkastning 

använder man  β-värdet som riskfaktor, den riskfria räntan samt den förväntade 

avkastningen för marknaden subtraherat med den riskfria räntan.      

 

 

 

 

 

Man kan dra slutsatsen att en akties volatilitet jämfört med marknadsindex är ett 

förhållandevis bra mått på dess risk. CAPM utgör en av grundpelarna inom 

aktievärdering, men används även för att värdera ett företags olika investeringar och 

vilken förväntad avkastning som krävs. Alltså är denna metod en viktig del av 

värderingsprocessen men, likt många andra teorier, skall den framförallt ses som en 

kompletterande modell.  

 

3.1.4.6 The dividend growth model 

The dividend growth model baseras på den utdelning som en investerare räknar med 

att erhålla från sin placering i ett företag. Historiska observationer av utdelning ger en 

fingervisning om den förväntade utdelningen. Modellen baseras på att marknadsvärdet 

av en aktie representerar summan av det förväntade framtida utdelningsflödet 

diskonterat i oändlighet,103 enligt bevis 3.4. Ofta är företagens mål att hålla en jämn 

men samtidigt inte för hög tillväxtstakt på utdelningen, även vid tidpunkter med hög 

                                                 
102 Arnold, G. (2002) s. 299 
103 Arnold, G. (2002) s. 760 

Bevis 3.3 CAPM-beräkning 
Källa: Weston et al (1990) 
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lönsamhet, då en minskning av utdelningen, alternativt ingen utdelning, betraktas som 

mycket negativt av marknaden.   

 

 

 

 

 

 

Tillväxttakten på bolagets utdelning påverkas till stor del av det generella läget i 

ekonomin samt i vilken fas av livscykeln företaget befinner sig. Som benchmark104 

kan ekonomins [BNP + inflation] användas. Ofta kan ett företags utdelningstillväxttakt 

under ett antal lönsamma år överstiga denna siffra men sett till en längre tidsperiod 

kommer hela ekonomins tillväxt reglera tillväxttakten även på utdelningar. Applicerat 

på fusioner och förvärv kan the dividend growth model användas på följande sätt; 

värdet på varje företags aktie räknas ut enligt ovan innan en fusion, vilket sedan 

jämförs med tillämpning av modellen på de hela företagen genom att ta hänsyn till det 

totala kassaflödet enligt bevis 3.5105. Om fusionen sker förändras värdena C 1 och g i 

ekvationen som ett resultat av de synergier som kan tillräknas, således förändras även 

värdet på företaget.  

 

 

 

 

 

Den stora skillnaden mellan att värdera enbart en aktie och ett helt företag med denna 

modell ligger just i de synergier som kan uppstå vid fusioner. Genom att få kontrollen 

i ett företag kan den ena parten påverka den framtida utdelningen, en makt som 

innehavet över en mindre andel aktier inte ger. Detta förklarar till viss del fenomenet 

med att aktiers pris ofta stiger vid förvärv då de potentiella vinster som kan tas del av 

                                                 
104 benchmark= norm, tal som kan användas för att jämföra andra tal med 
105 Arnold, G. (2002) s. 785 

Bevis 3.4 Dividend growth model 
Källa: Weston et al (1990) 

Bevis 3.5 Corporate value 
Källa: Arnold, G. (2002) 
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efter processen betalas till det uppköpta företagets aktieägare genom det höjda 

aktiepriset, d.v.s. en premie. Dock består dessa processer alltid av en förhandlingsfas 

och den premie som betalas motsvaras inte alltid av värdet på de eventuella 

synergierna.   

 

Problemen med modeller som baseras på utdelning är deras höga känslighet för de 

antaganden som görs angående den krävda avkastningen och tillväxttakten. Mindre 

förändringar av både g och KE ger stort utslag på aktiens värde. Vidare problem 

uppstår om tillväxttakten överstiger den krävda avkastningen (g > KE) vilket medför 

ett orealistiskt resultat.  

 

Ovan nämnda metoder och modeller har ur ett finansiellt perspektiv, genom 

granskning av kassaflöden, aktier och tillgångar, förklarat hur en värdering av ett 

bolag kan utföras. Grunderna till dessa beräkningar kan till stor del baseras på 

uppgifter från ett bolags årsredovisning. Dock visar bl.a. NAV-beräkningar att det 

finns ytterligare värde inom ett företag som inte kan bedömas genom ovan nämnda 

metoder. Nedan kommer de mer svårberäknande faktorerna, de så kallade mjuka 

värdena att redogöras för. 

 

3.1.4.7 Beräkning av mjuka värden    

T H Davenport och L. Prusaks bok Working Knowledge behandlar hur en organisation 

hanterar den kunskap man besitter och en del av de problem som uppkommer vid 

fusioner och förvärv inom kunskapsintensiva företag.106 Då processen sker mellan 

dessa typer av bolag överförs kunskap genom de anställda, de strukturer och de 

processer som finns inom företagen samt existerande dokument och handlingar. 

Metoder för att kvantifiera dessa värden har utvecklats av stora organisationer såsom 

GATT och OECD men hittills har ingen standardmodell framställts, en antydan om 

hur svårt det är att få en förståelse och göra korrekta bedömningar av dessa faktorer, 

vilket resulterar i subjektivitet och spekulationer vid dessa former av fusioner och 

förvärv.   

                                                 
106 Davenport et al, (2000), s. 52-62 
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Ytterligare problem uppstår då lokaliseringen av kunskaperna skall ske. Ofta är fallet 

att företaget genomsyras av en viss kunskap som sitter inbäddad i rutiner och 

processer vilket gör det svårt att särskilja de specifika punkterna som innehåller de 

mest kritiska faktorerna. Vidare svårigheter inträder då man, till skillnad från förvärv 

av fasta tillgångar, inte kan säkra att kunskapen bibehålls vid en fusion. Många 

exempel visar på att fusioner inom kunskapsintensiva branscher har gett 

värdeminskande följder, antingen genom att vital personal lämnat företaget eller att 

lokaliseringen av de kritiska faktorerna misslyckats. De förändringar i arbetsklimat, 

t.ex. kulturella och politiska skillnader mellan de berörda parterna, som en fusion 

medför kan också leda till att värdet på den kunskap som fanns i respektive företag till 

stor del kan gå förlorat. Det är på basis av dessa orsaker som det inom 

kunskapsintensiva företag finns ett motstånd till fusioner och förvärv. En korrekt 

integration av de kunskapsspecifika elementen, lokalisering av kritiska faktorer och 

incitament för att behålla viktig personal menar Davenport och Prusak är de viktigaste 

punkterna vid dessa processer ur kunskapsbaserad synvinkel.   

 

För att kunna analysera, vad Arnold kallar för extraordinära resurser, har han utvecklat 

ett system vid namn TRRACK.107 Detta består av sex beståndsdelar: Tangible, 

Relationships, Reputation, Attitude, Capabilities och Knowledge. Dessa resurser är 

något som utvecklas inom ett företag under en lång period och kännetecknas av att de 

är svåra att mäta och precisera.  

 

 

 

 

 

1. Tangible kännetecknas som fysiska tillgångar vilka kan inkluderas i en 

balansräkning men som ger företaget i fråga en fördel gentemot konkurrenter. Med 

fördelar menas de som inte kan kopieras eller köpas av andra bolag och därför ger ett 

extraordinärt värde. Exempel på sådana tillgångar är Microsofts operativsystem vilka 

                                                 
107 Arnold, G. (2002), s. 701 

Figur 3.11 TRRACK-system 
Källa: Arnold, G (2002) 
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ger företaget i princip monopol på marknaden.  

 

2. Relationships handlar om de olika former av förhållanden ett bolag har till sin 

omvärld men även de relationer som råder inom bolaget är av stor vikt. Personalens 

benägenhet att dela med sig av kunskap och samarbeta med varandra och management 

är värdeskapande resurser. Informella och formella relationer till leverantörer och 

kunder byggs upp under lång tid och skapar konkurrensmässiga fördelar som är svåra 

eller omöjliga att kopiera.  

 

3. Reputation är den generella uppfattning som marknaden har av ett företag. Ofta 

byggs ett bolags rykte upp under en längre period, ett rykte som kan skapa stora 

fördelar gentemot konkurrenter. Vissa bolag lever till stor del på sitt rykte, ofta 

genererat av ett kraftfullt varumärke. Ett varumärke kan ses som ett medel att förstärka 

och bygga upp ett förtroendeingivande rykte. Ett exempel på hur ett starkt varumärke 

kan skapa ett pålitligt rykte är det japanska elektronikföretaget Sony. Företaget har 

generellt sett högre priser på sina produkter än konkurrenterna men dess goda rykte 

inkluderar allt ifrån kvalitet och service till design och gör dessa priser till godtagbara.  

 

4. Attitude är det sätt som företaget förhåller sig till sin befintliga kulturella och 

mentala position och hur man går tillväga för att förbättra denna. Ett företag kan 

genomsyras av en specifik attityd, t.ex. på vilket sätt nya medarbetare skall integreras i 

organisationen, och denna ger ökat värde om attityden är av positiv karaktär. Denna 

resurs handlar även om förmågan att skapa en vinnande attityd och lagkänsla inom 

bolaget. 

  

5. Capabilities är företagets förmåga att genom samarbete skapa ett mervärde i 

förhållande till om dessa skulle genomföras individuellt. Sammanförande, genom 

samarbete inom hela företaget, av effektiv och innovativ marknadsundersökning, 

framställning och design, kan skapa produkter som ger ens kunder starkare incitament 

att köpa varan i jämförelse med de val som kan göras hos konkurrenter. 
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6. Knowledge består av två beståndsdelar; explicit och tacit knowledge. Båda dessa 

behandlar huruvida ett bolag på ett fördelaktigt sätt behåller, utnyttjar och delar med 

sig av existerande kunskap. Explicit knowledge är kunskaper som är relativt lätta att 

överföra, definiera och dokumentera, exempelvis information om ett visst patent. 

Denna typ av kunskap skapar mer sällan en extraordinär resurs eftersom konkurrenter 

relativt lätt kan skapa liknande koncept. Tacit knowledge är ett fenomen som likt 

ovanstående extraordinära resurser bygger på utveckling och erfarenheter under en 

längre tidsperiod. Kunskapen är i princip omöjlig att kodifiera och dokumentera, då 

den ofta finns i processer eller rutiner som en individ eller organisation företar sig. 

Fenomenet kan förklaras genom ett exempel från sportvärlden: läroböcker som 

utvecklar ett tillvägagångssätt för att på bästa möjliga sätt utföra ett golfslag finns i 

överflöd. Informationen ger en fingervisning om hur processen skall gå till men att i 

själva verket utföra den på samma sätt är mycket mer komplicerat då proceduren 

baseras mycket på individens känsla. Tacit knowledge är ofta mycket högt värderad 

men samtidigt svår att beräkna. 

 

3.2  Förhandlings- och transaktionsfas 

” The market, like the Lord, helps those who helps themselves. But, unlike the Lord, 

the market does not forgive those who know not what they do…a too high price for the 

stock of an excellent company can undo the effects of a subsequent decade of 

favorable business developments” 108 - Warren Buffet  

 

Förhandlings- och transaktionsfasen är den del av processen som avgör 

ägarförhållandena samt betalningsmedel för en eventuell fusion.  Ett första steg i att 

skapa en ny välmående organisation är att få respektive part nöjda med affären, det 

gäller såväl deras andel i det nya bolaget som sättet att få betalt. Att även genomföra 

en djupgående undersökning, due diligence, av det andra företaget har betydelse.109 

Utvärderingen bör sträcka sig bortom de rent finansiella analyserna och fokusera på 

humankapitalet och konkurrensen och positioneringen. Ifall de moment som denna fas 

                                                 
108 Haspeslagh et al, (1991), s. 50-51 
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innehåller inte sköts korrekt kan det leda till att hela processen läggs ner.  

   

3.2.1  Förhandling 

Vid förhandlingar kan det vara värdefullt att anlita extern expertis även om företagets 

management måste stå enade och behålla kontrollen. Det är viktigt att management är 

medvetna om sitt eget företags styrkor och svagheter innan förhandlingarna inleds. 

Innan man träffas sker ofta förhandlingar där man försöker enas om vissa 

grundläggande faktorer. Under förhandlingarna klargörs vilka betalningssätt som ska 

tillämpas samt det slutgiltiga budet, vilket ofta innebär ett överpris som varierar 

mellan 20-100 % av företagets värde. Vidare förhandlas det om vilket management 

och vilka chefer som ska tillsättas eller ersättas samt vilka pensionsavtal och 

avgångsvederlag som ska råda. Även tidpunkten för sammanslagningen och 

betalningen utgör en viktig förhandlingsfråga.110 Accepteras dessa förslag av 

uppköpskandidaten kommer det förvärvande företaget att underrätta 

uppköpskandidatens aktieägare och styrelse som i sin tur kommer att rekommendera 

sina aktieägare att acceptera budet.  

 

Om uppköpskandidaten å andra sidan misstycker och avböjer förfrågan medan det 

förvärvande företaget fortfarande är intresserad av en affär uppstår en fientlig 

uppköpssituation. Denna inleds ofta med en dawn raid då förvärvsföretaget köper upp 

en betydande andel av uppköpskandidatens aktier i en sådan takt att dess ledning inte 

hinner reagera. Därefter erbjuds marknadsaktörerna ett pris/aktie som markant 

överstiger stängningskursen dagen före.  

 

Förhandlingsfasen är en komplex invecklad fas där det oundvikligen uppstår 

meningsskiljaktigheter mellan parterna. Huvudförhandlaren bör vara en individ med 

goda och beprövade förhandlingskunskaper som är väl bekant och insatt i ämnet.111 

Andra personer som bör närvara vid förhandlingarna är advokater, skattekonsulter, 

                                                                                                                                             
109 Arnold, G. (2002), s. 901 
110 Arnold, G. (2002), s. 892 
111 Rock, M.L. (1987), s. 113 
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revisorer, investment bankers samt operationell expertis. Tidsåtgången för 

förhandlingarna bestäms av fusionens storlek och om vederbörande bestrider budet. 

 

3.2.2  Betalningsmetod 

På det sätt man väljer att finansiera fusionen och betalningsmetoden är kritisk för 

transaktionen i helhet. Det spelar en avgörande roll i såväl genomförandet av 

transaktionen som utfallet av affären. Det är sällan företag använder sig av existerande 

likvida medel. I regel beslutas om att en nyemission skall äga rum för att få in de 

medel som behövs.112 Man kan även finansiera förvärv genom att ställa ut konvertibler 

eller obligationer som kan jämställas med banklån. Ofta leder öppna förhandlingar till 

skillnad från fientliga uppköp till en gemensam överenskommelse för betalningsform 

och detta bidrar ofta till att skapa ett första steg mot en lyckad integration. Valet av 

betalningssätt påverkar avkastningen både för köparen och för säljaren, vilket gör att 

vikten av att välja det mest fördelaktiga betalningssättet är stort.  

 

Betalning kan ske genom en mängd olika finansiella instrument. De vanligaste är 

kontanter och aktier. Man kan även betala med t.ex. konvertibler, junk-bonds113, 

teckningsoptioner eller preferensaktier. Det bör dock nämnas att det ena inte utesluter 

det andra utan en kombination av betalningssätt ofta är vanlig.114 Sedan 1970 fram till 

år 2000 har det vanligaste sättet att betala varierat. Under 22 av dessa år skedde en 

majoritet av betalningarna med hjälp av kontanter.115 Att betala med likvida medel har 

både för- och nackdelar. Det är det snabbaste och lättaste betalningsmedlet för att 

beräkna och det ger båda parterna maximal flexibilitet efter det att affären avslutats. 

Fördelen för köparen med en snabb affär är att säljaren inte ges möjligheten att 

utveckla ett försvar för att förhindra ett köp genom att t.ex. hitta ytterligare bud. 

Dessutom vet båda parterna det exakta värdet vilket speciellt den säljande parten 

uppskattar, speciellt i en volatil marknad. Att betala med likvida medel är också bra 

för köparen, sett ur ett skatteperspektiv eftersom man minskar sin beskattningsbara 

                                                 
112 Arnold, G. (2002), s. 884 
113 junk-bonds = obligationer med hög risk 
114 Arnold, G. (2002), s. 884 
115 Arnold, G. (2002), s. 871 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 59

inkomst. Detta innebär en nackdel för säljande parten som tvingas skatta på 

inkomsten, vilket leder till en högre premie vid kontant betalning. Om man som 

huvudägare väljer att få betalt i form av kontanter kan detta vara en signal till 

marknaden att man inte tror på det nya bolaget. 

 

Att betala med nyemitterade aktier är mer komplicerat än kontant betalning. Man 

måste ta hänsyn till bl.a. ägarstrukturen, aktiens utveckling och ett antal skattefrågor. 

Vid betalning med aktier vet inte säljaren vad det är han erhåller, vilket höjer risken 

för denna. Om säljaren tror på det nya bolaget så bör ett självklart val vara betalning 

med aktier i det nya bolaget. En fördel med att emittera nya aktier är att de lätt kan 

konverteras till pengar vid eventuell försäljning på börsen.116 Detta blir en fördel för 

det nya kombinerade bolaget då man inte behöver ändra sin soliditet eller likviditet, 

eftersom det inte sker något direkt utflöde av likvida medel. En ytterligare fördel är att 

man inte behöver skatta om man får betalt i aktier förrän man säljer sina aktier och då 

endast om det har gjorts en realisationsvinst. Nackdelar att betala med aktier är det 

sker en utspädning av ägarnas andel av bolaget samt deras EPS (Earnings Per Share), 

men även att företagets aktievärde kan sjunka drastiskt ifall den säljande parten som 

storägare säljer sina aktier på börsen.117  

 

Det finns dock teorier om varför man väljer vissa betalningssätt framför andra. Enligt 

Myers och Majluf använder sig ett företag av aktier enbart då de anser att dess aktie är 

övervärderad. När företaget väljer att istället skuldsätta sig för att finansiera ett förvärv 

anser man att ens aktie är undervärderad. Det finns undersökningar som visar på att 

betalning genom kontanter leder till högre avkastning jämfört med betalning med 

aktier.118 Om gapet mellan de olika buden är stort kan man sätta upp vissa krav på det 

förvärvade företaget. Det kan vara så att ägarna kräver en viss vinstnivå om två år och 

om denna inte uppnås sjunker priset man behöver betala. Detta kan fungera som ett 

utmärkt incitament för att fortsätta motivera management i det förvärvade företaget.      

                                                                                                                                             
 
116 Rock, M.L. (1987), s. 206-207 
117 ibid 
118 Weston et al, (1990), s. 315 
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3.2.3  Due Diligence 

Innan affären avslutas är det viktigt att man genomfört en noggrann undersökning av 

det andra företaget för att eliminera eventuella överraskningar efter ett köp. Man 

kontrollerar om affären är så som den ser ut att vara och att inte den andra parten har 

redovisat missvisande siffror. Denna process kallas för due diligence och bör ske 

parallellt med att inledande kontakt tas. Vid due diligence kan det framstå att det andra 

bolaget redovisat halvsanningar, ofta ett resultat av missförstånd och dålig 

kommunikation. Utomstående expertis anlitas ofta för att hjälpa till med denna 

undersökning som är relativt komplex. Enligt Rock bör management i det förvärvande 

företaget vara med som drivkraft i denna process då det är viktigt att de lär sig att 

förstå det andra företaget.119 Undersökningens djup beror på den relativa signifikansen 

hos det andra bolaget, priset, tillgången till räkenskaper, graden av risk, tid tillåten etc.   

 

En due diligence bygger som tidigare nämnts på en rad faktorer. Denna bör inledas 

med att undersöka företagets bakgrund och historik. Att se på var företagets större 

kontor och eventuella fabriker är belagda samt att studera management är av stor vikt. 

Det är även viktigt att undersöka företagets senaste utveckling, framtida planer för 

utveckling och ifall man har några större problem, t.ex. stämningar emot sig.120  

 

Efter att detta skett bör industrin undersökas, ifall det är så att man inte själv är 

verksamma eller har kunskap inom samma industri. Vid avsaknad av djupare kunskap 

bör man se över vilka de största konkurrenterna är, generell branschtillväxt och 

lönsamhet, statliga regleringar, patent eller andra stora hinder för att komma in på 

marknaden. Att studera ifall det skett fusioner mellan andra företag inom samma 

bransch och ifall detta skulle vara ett tecken på att branschen är på väg att konsolideras 

är även att rekommendera. Att undersöka företagets skattesituation är betydelsefullt. 

Man bör försäkra sig om att företaget har betalat alla sina skatteåtaganden för att 

slippa eventuella oväntade skatteutgifter. Man bör även undersöka när nya 

investeringar behöver göras för att undvika att man inte investerar i ett företag som 

                                                                                                                                             
 
119 Rock, M.L. (1987), s. 271 
120 Rock, M.L. (1987), s. 274 
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står inför flertalet större interna investeringar i form av t.ex. nya maskiner. Man måste 

även se över faktorer som försäljning, vinst, huvudprodukter, produktutveckling, 

marknadsförings- och försäljningsorganisation, prognoser, marknadsandel, 

produktlivscykler, strategier, R & D etc. Avslutningsvis bör en inventering ske för att 

se ifall det finns tecken på obsoleta produkter.  

 

3.3      Integrationsprocessen 

 
Om integrationen misslyckas minskar det nya företagets värde vilket gör att denna 

process är oerhört viktig för det kombinerade företagets fortsatta framgång. Det finns 

tre olika grader som definierar till hur stor del företagen kommer att integreras. Vissa 

typer av företagsfusioner, ofta orelaterade fusioner, kräver praktiskt taget ingen 

integration medan andra kräver full integration, vilket ofta är fallet vid en horisontell 

fusion. En tredje typ kräver en mer komplex integration där man måste behålla 

företagens autonomi och deras entreprenöriella karaktär samtidigt som man tvingas 

lägga tonvikt t.ex. vid det ena företagets forskning.121  Det är viktigt att tänka på att 

värde inte skapas förrän efter förvärvet när kunskap eller kvaliteter överförs mellan 

företagen. Denna del av processen uppfattar management i företag ofta som svårast. 

De ansåg denna del inte bara vara svår, men också tidskrävande, osäker och full med 

risker och motgångar.122 Det finns inget facit för hur en integration bör ske eftersom 

alla företag skiljer sig ifrån varandra till viss del. Däremot finns det vissa 

gemensamma faktorer vid fusioner och förvärv vilka noga bör beaktas.  
 

Kärnan i en lyckad integration är överförandet och applicerandet av strategiska 

möjligheter och förmågor mellan företagen. Detta kan ske på flera sätt, antingen kan 

dessa erbjudas till den andra parten, man kan utnyttja dem gemensamt eller så kan 

dessa överföras genom upplärning. Att bättre utnyttja resurser inom företaget kan 

                                                                                                                                             
 
121 Haspeslagh, (1991), s. 106 
122 Haspeslagh, (1991), s. 105 
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delas in i tre olika delar; operationell resursdelning, överföring av funktionell 

skicklighet samt generell management kompetens.123 

 

Operationell resursdelning är vanligast och innebär att man t.ex. har gemensamma 

försäljningskanaler, tillverkningsenheter, lokaler, varumärken och distributions-

kanaler. Att överföra funktionell skicklighet är ofta den primära utmaningen och det 

långsiktiga målet vid en fusion. Detta är en svår och långvarig process då den in-

volverar både utlärning och inlärning innan man kan överföra den kompetens som är 

unik, vilken ofta är av strategisk vikt för företaget. När en kompetens är av strategisk 

vikt för ett företag innebär det att den är svår att kopiera. För att lyckas med att 

överföra tillgångar mellan företag är det viktigt att skapa rätt atmosfär. Detta uppnås 

genom att skapa en ömsesidig organisatorisk förståelse. Man måste förstå varandras 

värderingar, historia, organisatoriska approach, personal och kultur.124 Detta betyder 

däremot inte att det ena företaget måste tvingas in i det andras sätt att agera, det viktiga 

är att man skapar en ömsesidig förståelse. Till vilken grad man måste lära sig att förstå 

den andra beror på till vilken grad man ska dela på resurser. Om man t.ex. ska sälja det 

andra företagets produkter genom sina egna försäljningskanaler krävs det stora 

kunskaper om kunder, transportkostnader och särskilda bestämmelser i försäljning.  

Mycket av denna kunskap är invävd i bolagets försäljningsavdelning, vilket gör att det 

krävs en hög grad av förståelse. Ett annat problem som uppstår är anställdas motstånd 

till att arbeta tillsammans. Skälen till detta är ofta rädsla för att förlora sitt jobb eller att 

man förlorar rätten att bestämma över sina egna tillgångar.125  

 

En lyckad integration tar sin början i att management för de bägge företagen är väl 

medvetna och informerade om motiven och strategin varför det har skett en fusion. 

Det krävs att de förstår timingen och naturen för affären samt förutsägbarheten för de 

olika beräknade utfallen. Studier har visat på att i de flesta fall väljer köparen att till en 

början behålla management i det uppköpta företaget. Skälen till detta är att man ser 

                                                 
123 Haspeslagh et al, (1991), s. 107-108 
124 ibid 
125 Haspeslagh et al, (1991), s. 113 
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fördelar med att behålla de som hade kunskap och erfarenhet om företaget. I de flesta 

fall byts dock management ut förr eller senare.126  

 

Vidare kan integrationen delas in i tre olika faser av samspel; verklig, administrativ 

och symbolisk. Den verkliga integrationen går ut på att realisera förvärvets 

originalsyfte och innefattar bl.a. att ledningen för respektive företag tillsammans 

bestämmer hur man gemensamt skall arbeta t.ex. gemensam teknologi, rationalisering 

av personal och produkter. Ofta har dessa mål redan bestämts under förhandlingsfasen 

eller analysen av förvärvet, men de kan behöva modifieras. Den administrativa fasen 

innebär att man utvecklar förenade informationsflöden och operationella procedurer 

för att övervaka och kontrollera företaget samt att man har gemensamma principer för 

redovisning. Den symboliska integrationen uppstår i samband med att det sker en 

förändring i organisationen vilket påverkar människors sätt att bete sig. Management i 

företagen utför symboliska handlingar för att visa personalen att man ställer sig 

positiva till fusionen medan mellanchefer kan utföra symboliska handlingar för att visa 

på vilket sätt man gör saker i sin egen organisation och hur man anser sig agera.127   

 

3.4       Sammanfattning av processen 

För att avslutningsvis ge en översikt över de genomgångna faserna och sammanbinda 

teoriavsnittet innan uppsatsen övergår till att behandla empirin har en modell som 

bygger på teorin utvecklats. Denna visar en sammanfattande bild över fusions- och 

förvärvsprocessen med dess tre övergripande faser: (i) förberedande, (ii) förhandlings- 

och transaktionsfas samt (iii) integrationsfas. Processen kan ses som ständigt 

fortlöpande eftersom det alltid finns nya investeringsmöjligheter då väl 

integrationsfasen är avslutad för en befintlig investering. Modellen visar även att 

tidsåtgången bör vara störst vid förberedande- och integrationsfas. Samtidigt visar 

modellen att varje del av processen är kritisk för att förvärvet skall ske.    

                                                 
126 Ravenscraft et al,(1991), s. 131 
127 Haspeslagh et al, (1991), s. 120-121 
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1. Investeringsbeslut tas vanligtvis av ledningen, kan delas upp i interna, strukturella, 

externa. Strategiska beslut av långsiktig karaktär. 

2. De mest frekventa motiven till extern investering: differentiell effektivitet                   

och synergier. 

3. Värdering görs med huvudsakligen finansiella metoder, bl.a. DCF, NPV, IRR. 

4. Förhandlingar inleds på lednings-/styrelsenivå. 

5. Betalningsmetod väljs, vanligtvis kontanter eller aktier, eller en kombination av de 

båda. Finansiering av vald betalningsmetod väljs.  

 

 

 

 
Figur 3.12 Sammanfattning av processen 
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6. Integrationen tar vid. 

Löpande används extern expertis för att bidra med hjälp inom de områden som 

företaget inte själva har kompetens, t.ex. vid due diligence som löper från fas 1 till 

början på fas 3. Processen kan avbrytas när som helst under förloppet. Efter 

avslutad process skapas kombinerat företag, investeringsprocessen tar vid på nytt.  
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4 

- EMPIRI - 

 _____________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. Den första delen redogör för de fallföretag som 

har studerats; DebiTech – OneCredit, Maskina – Viva Technologies och General 

Wireless – Alice Systems. Kapitlet bygger på intervjupersonernas uppfattning om 

fusionsprocessen. De tre fallföretagens respektive ”case” är skrivet i kronologisk 

ordning. Andra delen av kapitlet är uppbyggt kring de tre olika faser som tidigare 

använts i uppsatsen för att beskriva tillvägagångssättet vid en fusion/förvärv. Dessa 

faser är den förberedande fasen, förhandlings- och transaktionsfasen samt 

integrationsfasen. Informationen bygger på de intervjuer som genomförts samt på de 

sekundärdata som använts.  

_____________________________________________________________________ 

 

4.1 DebiTech – OneCredit128 

DebiTech grundades 1998 av entreprenören Niklas Söderholm som hade en bakgrund 

på annonsbyrån Ink. Söderholm var tekniskt driven och ”en riktig idéspruta”129. Han 

identifierade ett behov av att kunna säkra betalningar via Internet, ett behov som 

uppstod i samband med att det lanserades siter på Internet där man som konsument 

kunde handla varor. Bolaget finansierades delvis av Söderholm själv men till stor del 

av externt VC-kapital. Huvudägare var bl.a. SEB, Skandia, Kaupthing och 

TimeVision. Bolaget hade stora expansionsplaner och man öppnade kontor i sju olika 

länder. 

                                                 
128 Fallstudien bygger på intervjuer med Ribbing, Susanne VD DebiTech och Brenner, Johan,       
Styrelseordförande DebiTech 
129 Ribbing, Susanne, VD DebiTech 
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OneCredit startades 1999 av Susanne Ribbing tillsammans med grundarna av 

toga.com. Ribbing är i grunden sjuksköterska men har alltid varit egenföretagare och 

har mer utvecklats till en marknadsförare. Hon hade innan detta samgående genomfört 

samgåenden med egna bolag. OneCredit var också till stor del finansierat av 

riskkapital. Huvudägare var Skandia och Carnegie.  

OneCredits tjänst gick ut på att de vid e-handel gick in och garanterade kunderna att de 

inte behövde betala innan de erhöll produkten och företagen fick betalt vid leverans. 

OneCredit tog därmed på sig all risk vid transaktionen, man belånade dessa fakturor 

hos Svea Ekonomi och krävde betalning av kunderna inom 10 dagar.  

Båda bolagen uppstod ur dot com hysterin och man hade nästan uteslutande liknande 

bolag som kunder. Respektive företag var extremt beroende av vissa av sina kunder, 

även fast DebiTech redovisade en stor kundstock hade man 120 kunder 2001 utan en 

enda krona i omsättning. 95 % av bolagets intäkter kom från 2 kunder.   

Respektive företag, men DebiTech i synnerhet, hade byggts för att klara stora volymer 

och man öppnade kontor i sju olika länder. Strategin var att man skulle ha en hög 

burn-rate och en hög tillväxt. Externa investerare gjorde åtskilliga interna investeringar 

i företaget för att det skulle kunna möta den enorma potentiella marknad man hade 

beräknat i sina prognoser. Man hade som mål att sälja företaget till en större aktör eller 

en bank. Marknadens tillväxttakt blev ej som man hade förväntat sig. DebiTech gjorde 

förluster på ca 50 MSEK både år 2000 och 2001.130 OneCredit gjorde förluster på 4,5 

MSEK respektive 11 MSEK under samma år.131  

Våren 2001 började kassan i DebiTech att sina och företagets finansiärer var inte 

villiga att skjuta till mer kapital. OneCredit hade ingen stor tillströmning av kunder 

och saknade egen teknisk utveckling. Båda företagen var medvetna om att tillväxten i 

den underliggande marknaden inte var lika stark som tidigare prognoser hade indikerat 

vilket ledde till volymproblem. Detta gjorde att en konsolidering inom branschen var 

nödvändig. Företagen ansåg att det skulle skada deras bransch om det inträffade en rad 

                                                 
130 DebiTech Årsredovisning 2000, 2001 
131 OneCredit Årsredovisning 2000, 2001 
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konkurser. DebiTech hade fört samtal med Netgiro, en annan konkurrent men 

samgåendet föll mycket på grund av att Netgiros största kunder var spelbolag, vilka 

tillsammans med pornografiska siter uppfattas som oseriösa kunder. OneCredit förde 

samtal med Strålfors som är marknadsledande vad gäller betalningar med kort. Målet 

var att företagen skulle komplettera varandra men fusionen blev aldrig av.132  

OneCredits ägare kontaktade således DebiTechs ägare i början av augusti för att 

föreslå en fusion. DebiTechs grundare Niklas Söderholm hade innan OneCredits 

förslag om en fusion diskuterat med Brenner att bolaget var en potentiell partner. Vid 

denna tidpunkt hade man i DebiTech misslyckats med att få nytt kapital från sina 

ägare som inte längre var beredda att skjuta till pengar till företaget. Ägarna var 

medvetna om att pengarna i kassan skulle räcka till att driva rörelsen till november 

2001 och man hade sedan våren ”desperat letat efter en ny partner”133. Bolagen var 

bittra konkurrenter men båda såg ett samgående som enda möjligheten till att överleva. 

DebiTechs motiv var enligt Johan Brenner först och främst att komma över 

OneCredits kassa på 10 MSEK, denna skulle säkerställa företagets framtid en viss tid 

framöver. Det andra skälet var att skapa en starkare ägarstruktur, DebiTech ansåg att 

OneCredits ägare skulle skapa ett ökat förtroende för företaget. Detta var återigen 

något som ansågs som extremt viktigt då företagets tjänst var att utföra betalningar. 

Som skäl nummer tre kom management. SEB hade under våren krävt att man skulle 

ersätta grundaren Söderholm som VD, man ansåg att han var alltför teknikorienterad 

och sökte någon som var mer säljinriktad. Målsättningen med fusionen var att skapa 

en marknadsledande position till lägsta rimliga kostnad och därmed säkerställa en 

långsiktig överlevnad tills marknadens tillväxt åter tog fart. Ägarnas strategi var att 

genom att skapa en marknadsledande position bli det target som man eftersträvade och 

på så sätt kunna sälja bolaget och göra en exit. Fördelarna med en fusion var ett tydligt 

marknadsledarskap, synergierna på kostnadssidan och i marknadsbearbetningen var 

betydande, man skulle få en gemensamt stark ägarkrets, lättare att attrahera ytter-

liggare kapital och på sikt skulle man vara ett intressant förvärvsobjekt.    

                                                 
132 Ribbing, Susanne, VD DebiTech 
133 Brenner, Johan, styrelseordförande DebiTech 
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Vid tidpunkten då förhandlingarna inleddes hade DebiTech 17 anställda att jämföra 

med OneCredits 7. DebiTech hade 270 kunder jämfört med 28 för OneCredit. 120 av 

DebiTechs 270 kunder bidrog inte med en enda krona i omsättning. Intäkterna per 

månad var i augusti 2001, 500 tkr för DebiTech och 130 tkr för OneCredit.  Efter det 

att förhandlingarna avslutats och avtal hade skrivits gjordes en due diligence för det 

nya företaget. Här visade det sig enligt Ribbing att DebiTech nu endast hade 1/5 i 

omsättning jämfört med vad man hade redovisat för. Detta skapade förvirring och 

irritation. Sammanslagningen av de två bolagen kunde ha fått en betydligt bättre start. 

OneCredits styrkor var vid samgåendet att man till skillnad från DebiTech hade en 

stark finansiell ställning. DebiTech hade dock en betydligt större kundbas än 

OneCredit som i dagsläget hade för få kunder. DebiTech besatt den tekniska in-house 

kompetens på utveckling av produkten som OneCredit saknade. Man var dock extremt 

volymkänsliga för om en större kund skulle upphöra med verksamheten. Tillsammans  

hade man därmed möjligheten att med befintlig personal klara av ökade volymer.   

För att värdera bolagen anlitades en oberoende expert. De parametrar som användes 

var bl.a. kundbasen, systemets stabilitet och användarvänlighet, teknisk tillgänglighet, 

försäljningsutveckling, administration, ägarstruktur och finansiell styrka. Trots att 

DebiTech var tio gånger större än OneCredit mätt i omsättning och hade en bättre 

produkt delades det nya företaget upp i 50-50. OneCredit hade en emissionsgaranti på 

ytterligare 10 MSEK från sina ägare, något som DebiTechs ägare var intresserade av 

och man lyckades förhandla till sig 30 % av denna garanti. Man ansåg att det skulle bli 

lättare att få storägare som SEB att skjuta till mer pengar om man kunde visa på att 

Skandia och Carnegie trodde på företaget. Enligt Johan Brenner hade man i DebiTech 

inget val, något som OneCredit delvis var medvetna om. Brenner ansåg dock att det 

för att underlätta en integration av företagen var bra med lika ägande i det nya bolaget.    

Transaktionen gick till på så sätt att den ena parten förvärvade den andra genom en 

riktad emission av nya aktier. Transaktionen underlättades av att respektive företag 

endast hade ett aktieslag. 
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Det var viktigt att affären skulle avslutas snabbt, avslut skedde den 11 september kl. 

14.00 2001, en dryg månad efter det att första kontakten togs. Susanne Ribbing utsågs 

till VD för det nya bolaget och Niklas Söderholm till vice VD. Ny ordförande blev 

Johan Brenner. OneCredit flyttade omgående all sin verksamhet till DebiTechs lokaler 

för att integrationen av verksamheten skulle gå så snabbt som möjligt. Affären möttes 

inte med glädje av alla och vissa ansåg att det nya företaget inte passade för dem som 

arbetsplats och valde därmed att sluta. Det uppstod även en konflikt mellan Ribbing 

och Söderholm som varade i nästan 1,5 år. Det slutade med att Söderholm lämnade 

företaget. Han var inte nöjd med ägarnas beslut om att bolaget skulle göras mer 

säljinriktat. De stora problem som uppstod ledde till att ägarna och då i synnerhet 

Brenner hade daglig kontakt med företaget för att lösa problemen.  

De synergieffekter man hade beräknat skulle uppstå, uppstod senare än vad man 

beräknat. Antalet anställda var som högst 45 och idag är man nere på 12. Bolaget har 

en omsättning som är fem gånger så hög som vid fusionstillfället och är nere på knappt 

en tredjedel av antalet anställda samtidigt som man nu börjat uppnå lönsamhet. 

Företaget är även på jakt efter eventuella förvärvsobjekt i Norden för att kunna erbjuda 

den ledande lösningen vid betalning via Internet.  

 

4.2  Maskina – Viva Technologies134 

Maskina grundades på Island år 2000 och säljer en mjukvara inom mobilt Internet. 

Deras produkt är en plattform som gör att man kan skapa egna spel till sin 

mobiltelefon.135 Antalet anställda inom företaget var ca 10 stycken innan fusionen. 

Företaget ägdes till 30 % av Argnor, 20 % av Icelandic Software Fund, resten av 

företaget ägdes av anställda och grundare. Produkterna såldes via operatörer till 

konsumenter. År 2002 uppgick omsättningen till en miljon euro och samma år gjordes 

en förlust på ca 5 MSEK.136 Maskina hade enligt Mattson fört samtal med ett annat 

                                                 
134 Fallstudie bygger på intervjuer med Björkman, Mattson, von Selowitz, alla Argnor, samt Gjesdahl, 
Telenor Ventures 
135 www.maskina.com 
136 Maskina, årsredovisning 2002 
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företag men dessa planer hade misslyckats då det andra företaget avvisade eventuella 

planer på ett samgående.  

 

Viva Technologies grundades 1999 och hade samma antal anställda som Maskina. 

Viva Technologies hade även de en omsättning på en miljon euro. Företagets produkt 

bestod också den av en teknisk plattform men till skillnad från Maskina som sålde 

direkt till konsument utgjordes företagets kunder bl.a. av mobiloperatörer, TV-kanaler, 

radiostationer. Tjänsterna man erbjöd var olika tjänster via SMS, t.ex. omröstning i TV 

via SMS, olika ringtoner och logos. Även detta företag gick med förlust år 2002. 

Huvudägare var Telenor Ventures, den norska statens motsvarighet till Telia.  

 

Den totala världsmarknaden för detta segment är betydande och det finns väldigt 

många aktörer. De som använder tjänster av denna karaktär är allt ifrån den unga 

trendkänsliga konsumenten till affärsresenären. Att slå ihop dessa företag skulle inte 

på något sätt skapa ett världsledande bolag men dock stärka de respektive företagen 

genom gemensamt ägande enligt Björkman. 

  

Samtal, gällande ett samgående, startades på Argnors och Maskinas initiativ i februari 

år 2003 och affären blev klar i maj. Telenor Ventures ansåg inte att företagen utgjorde 

en perfekt industriell match, men såg ändå fördelar med en fusion. Båda företagen 

hade likvida medel i kassan som skulle räcka ungefär ett halvår till. Det huvudsakliga 

motivet för de båda företagen var att man vid ett samgående kunde garantera 

företagens fortsatta existens ytterligare ett tag. Huvudägarna ansåg att man vid ett 

samgående skulle skapa ett starkare företag med ett ”utvidgat produktspektra”137 då 

man hade produkter och tekniska lösningar som skulle komplettera varandra. Man 

skulle även bredda sin kundbas vilket ansågs viktigt. Huvudägarna var beredda att vid 

ett samgående investera ytterligare medel i företagen. Telenor Ventures ansåg också 

att det var viktigt att få in fler finansiellt starka ägare i Viva, att fusioneras skulle vara 

en lösning på detta problem. Även att man skulle få ett bredare management 

värderades högt av Vivas ägare. Strategin var således att produkterna skulle fungera 

                                                 
137 Gjesdahl, J. Telenor Ventures 
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som komplement, man skulle tillsammans kunna sälja större volymer och på så sätt 

uppnå en större kritisk massa. Kundbaserna skulle dessutom bli kompletterande och ett 

gemensamt företag skulle kunna använda gemensamma distributionskanaler. De 

synergieffekter man beräknade var huvudsakligen produkt- och försäljnings-

orienterade enligt von Selowitz. Gemensamt kunde man utveckla produkter och 

rationalisera på personalsidan inom försäljning. Före samgåendet var Viva 

Technologies ett teknikdrivet företag medan Maskina var mer försäljningsorienterat. 

Man fann inga påtagliga finansiella eller administrativa synergier.   

 

I Maskina fanns det före samgåendet flera aktieslag som uppkommit efter genomförda 

finansieringsrundor. Grundarna och de anställdas innehav utgjordes av stamaktier, 

därutöver fanns det ett antal olika klasser av preferensaktier. Bland dessa 

preferensaktier var Argnor de som hade investerat senast och därmed hade deras 

preferensaktier högst bestämmanderätt. För att undvika ett problem vid samgåendet 

med Viva rörande aktieslag valde man att konvertera alla aktier i bolaget till 

stamaktier. Detta resulterade i en utspädning av grundarnas andel samtidigt som 

Argnors andel ökade från 30 % till 50 %. Argnor möttes av motstånd från grundarna 

som skulle få se sin ägarandel minska. Grundarnas utspädning i ägarprocent 

kompenserades med att alla aktieägare nu hade lika röststarka aktier. Viva 

Technologies hade innan fusionen enbart stamaktier, därför behövdes inga interna 

förhandlingar göras. 

 

De två drivkrafterna bakom fusionen var Argnor, vilka agerade som huvudägare för 

Maskina, och Vivas VD. De anställda i företagen var positiva till förslaget eftersom de 

var medvetna om det akuta kapitalbehovet och att en eventuell affär skulle garantera 

fortsatt existens. Samtliga var överens om att en så snabb affär som möjligt var 

nödvändig eftersom det ansågs att ett högt tempo var extremt viktigt på en så 

turbulent, dynamisk och omvälvande marknad.  

  

Den enda utomstående hjälp som anlitades var i form av en gemensam advokat och 

revisorer. Vid värderingen av företagen användes inga traditionella metoder och all 

värdering utfördes av VC-bolagen. Istället för att använda sig av diskonterade 
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kassaflöden för att besluta respektive företags värde, beräknade man bl.a. de mjuka 

värdena som företagen besatt. Det gjordes en diskonterad kassaflödesanalys, men 

denna skedde efter det att huvudägarna var överens om villkoren för revisorns skull. 

Man jämförde företagens produkter, kundbaser, försäljningstillväxt, management, 

teknik och likvida medel. Man värderade även vilka summor som respektive part var 

villiga att investera i bolaget efter en fusion. Det bör tilläggas att man även tittade på 

intäkter, även om det inte utgjorde den viktigaste faktorn. Det uppstod en del 

meningsskiljaktigheter vid denna värderings- och förhandlingsprocess då bägge 

parterna ansåg att deras företag var värt mer än vad motparten ansåg. Värderingen 

baserades på subjektiva grunder och slutade med att Maskinas ägare kom att få 53 % 

av det nya företaget och Vivas ägare 47 %. Transaktionen gick till på så vis att Viva 

Technologies förvärvade 100 % av aktierna i Maskina. I utbyte mot det fick Maskinas 

ägare 53 % av aktierna i det nya bolaget Viva Nordic. Att det uppstod så lite 

meningsskiljaktigheter, som Argnors ägare ansåg att det gjorde, beror till stor del på 

att man hade väldigt bra kontakt med ägarna för Viva Technologies. Det gemensamt 

ägda bolaget skulle få över 100 kunder. Båda storägarna var överens om att Viva 

Nordic skulle bli det nya namnet på bolaget då alla ansåg att det var ett bra namn. 

 

Då affären avslutades i maj 2003 var det svårt att i skrivande stund avgöra om det var 

en lyckad affär då integrationsprocessen inte är helt avslutad. Man märker dock att det 

fortlöpande går framåt. Företagets huvudkontor förlades till Oslo, Maskina sitter dock 

fortfarande kvar i sina lokaler på Island, men en avyttring av resterande verksamhet på 

Island är beräknad att ske inom kort. Man har idag anställda i 12 olika länder på fyra 

olika kontinenter och utför tjänster i 17 olika länder för över 40 olika mobiloperatörer. 

Ägarna har redan märkt av vissa synergier, främst inom personal där antalet anställda 

på Maskina på Island har minskat från tio till tre. Det beror delvis på nerlagda tjänster 

men även p.g.a. vissa uppsägningar bland anställda. Personalminskningen kan 

uppfattas som påtaglig men det bör påpekas att företagens tjänster produceras i 

dataserverar. Således behöver man ingen personal för att tillverka produkten, allt det 

sköts genom servern. Personaluppsägningarna ses inte som något hot mot företagets 

kompetens, istället är det i dagsläget snarare relativt enkelt att få personal att stanna 
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kvar och därmed anser man inte behöva några incitamentsprogram. Även synergier i 

form av en ökad försäljning har kunnat märkas. Båda huvudägarna är i dagsläget nöjda 

med att affären gick snabbt att genomföra och ser det som den mest positiva 

erfarenheten samt att samgåendet har förlängt livstiden på deras investering. För att 

följa upp hur integration fortlöper har man styrelsemöten varje månad och nästan 

daglig kontakt med respektive företag.  

 

4.3 Fusionsplaner Alice Systems – General Wireless138     

Alice Systems (AS) påbörjade sin verksamhet år 2000 som en spin-off från 

telekonsultbolaget Northstream och har idag 25 anställda med en årlig omsättning på 

ca 35 MSEK. Företagets affärsidé går ut på att erbjuda en säker trådlös uppkoppling 

till Internet via mobiltelefoner. Denna tjänst säljs till teleoperatörer som i sin tur säljer 

den vidare till slutkonsumenten. Argnor äger idag 51 % medan ACR och Slottsbacken 

är andra storägare. AS är baserat i Solna utanför Stockholm och redovisar i dagsläget 

vinst. Företaget har en 80 % marknadsandel men en uppskattning av den totala 

marknaden visar på att dess storlek i dagsläget är begränsad.139   

 

General Wireless (GW) grundades 1999 och tillhandahåller en plattformslösning som 

möjliggör för konsumenter att skicka SMS direkt via Microsofts e-postprogram 

Outlook. GW är ett B2B-bolag med inriktning på försäljning till teleoperatörer. Man 

har idag åtta anställda och en årlig omsättning på 5,5 MSEK. Argnor står som största 

ägare med 50 % av aktierna och ett annat VC-bolag, Företagsbyggarna, äger runt  

30 %. GW ligger idag på break-even.140  

 

Argnor är storägare i båda företagen och besitter även de mest inflytelserika 

preferensaktierna. Vid en framtida fusion skulle det ske en konvertering av aktierna i 

AS till stamaktier. I GW kommer varje aktieklass att rankas och ägarna kommer att 

tilldelas en viss mängd aktier i det nya bolaget baserat på den aktieklass man hade 

                                                 
138 Fallstudie bygger på intervju med Björkman, Anders, Mattson, Jan, von Selowitz, Per, Argnor. Vid 
tidpunkten för skrivandet av denna uppsats har prospekt för en eventuell fusion påbörjats. 
139 von Zelowitz, Per 
140 ibid 
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innan en eventuell fusion. Detta leder till att en fusion mellan bolagen helt skulle 

kunna ske på Argnors villkor, vilket förenklar en sådan process. Likheter med 

samgåendet mellan Maskina och Viva Nordic finns på många punkter men det finns 

samtidigt två stora skillnader som förändrar karaktären av detta samgående; (i) ovan 

nämnda ägarstruktur samt (ii) det faktum att varken GW eller AS i dagsläget behöver 

fusioneras, eller ytterligare kapital för att överleva. De ovan nämnda faktorerna gör 

denna fusion till en process som förhoppningsvis kan skapa ett större och mer 

framgångsrikt företag. Att bli marknadsledare och vara ett potentiellt förvärvsobjekt 

för en större aktör på marknaden är det primära motivet från VC-bolagets sida till 

denna affär. Möjliga synergier enligt von Zelowitz är följande; i likhet med den fusion 

som skapade Viva Nordic kommer man i det nya bolaget kunna använda sig av cross-

sales141 för att nå en bredare kundbas, det kommer att ske rationaliseringar på 

personalplan samt att ett bättre management-team kommer skapas. Alice Systems har 

idag större lokaler än vad man behöver, därmed skulle frågan om gemensamma lokaler 

lösas på ett enkelt sätt. Det underlättas än mer då företagen ligger i samma förort till 

Stockholm i dagsläget. Man vill även uppnå economies of scope genom den bredare 

produktportföljen som kommer att vara tillgänglig. Det har gjorts en värdering av 

Argnor på de två bolagen. Man har inte använt sig av traditionella metoder utan gjort 

en mer subjektiv värdering där man tittat på bl.a. management, produkt, kundbaser, 

försäljningstillväxt och omsättning. Med tanke på den idag befintliga storleken på 

företagens kundbaser, omsättning och tillgångar räknar von Zelowitz med att AS:s 

aktieägare kommer att inneha ca 80 % av det nya bolaget medan GW:s aktieägare får 

de resterande 20 %. En eventuell framtida betalning kommer att ske med hjälp av 

nyemitterade AS aktier.      

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 cross-sales = gemensamma försäljningskanaler 
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4.4  Förberedande fas 

4.4.1  Investeringar & Strategi 

Ett företags mål är som tidigare nämnts att skapa värde för sina ägare, hur detta skall 

ske beror på managements strategi för att skapa avkastning. För den typ av bolag som 

den här uppsatsen behandlar är strategin ofta inte lika uttalad. Det underliggande målet 

för dess huvudägare är att bygga upp företaget så att det blir en potentiell 

uppköpskandidat eller att det kan ske en börsintroduktion så att man därigenom kan 

göra en exit. De bolag som är de främsta uppköpskandidaterna idag är de som har en 

stabil omsättningstillväxt och en produkt som efterfrågas av kunderna.142 Som en följd 

av hög affärsrisk, är VC-bolagen aktiva ägare och i de flesta fall beslutar de om vilka 

investeringar som skall göras.143 Det innebär även att VC-bolagen ofta utformar 

respektive företags strategi. Hur pass aktiva ägarna är beror på det enskilda 

portföljbolagets mognad, dess entreprenöriella risk och affärsområdets volatilitet, alla 

faktorer som påverkar ett VC-bolags sätt att agera.144 De kan tack vare sin erfarenhet 

förhindra management i start-up bolagen att göra allvarliga misstag genom att bistå 

med hjälp i frågor de inte själva kan besvara. Många VC-bolag arbetar idag närmre 

sina portföljbolag än tidigare för att hjälpa dem ur den lågkonjunktur många länder 

befinner sig i.145  Detta har gjort att många VC-bolag fått ändra sin strategi för vissa 

investeringar då man för dessa inte ser någon möjlig exit för närvarande.  

 

Start-up bolagen befinner sig oftast i en bransch med hög tillväxt och därför bör 

tillväxten ske organiskt. VC-bolagen investerar i företag i tron om att man med 

befintlig produkt och befintligt management på egen hand ska bli en lämplig target. I 

många fall köps dessa bolag av större teknikföretag, vars uttalade strategi är att köpa 

till sig den senaste tekniken för att på så sätt stärka sina positioner. Det resulterar i att 

externa eller strukturella investeringar inte är en del av den uttalade strategin. Eftersom 

ett start-up bolags likvida medel är avsett för att klara av att driva sin egen verksamhet 

så kan ägarna, ofta i form av VC-bolagen, anses stå för investeringarna. Det är således 

                                                 
142 Samtlig intervjupersoner delade denna uppfattning  
143 von Heland, K. Mountbrook 
144 van den Berghe et al, (2001), s. 5 
145 van den Berghe et al, (2001), s. 14 
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de som avgör vilken typ av investering som bör ske.  

 

Det faktum att en fusion inte hör till strategin för ägarna till start-up bolaget 

komplicerar denna typ av affärer. Ägarna får inte någon direkt avkastning vid en affär 

vilket är huvudmålet för deras investering. Men man ser det ändå ofta som något 

positivt då en fusion kan bidra till att stärka ett företags portfölj.146 Vid fusioner 

mellan start-up bolag är det sällan man använder kontanter som betalningsmedel utan 

transaktionen sker nästan uteslutande med aktier. Detta gör att ägarna inte utför några 

externa investeringar för att förvärva företag med hjälp av likvida medel. Däremot kan 

det efter ett förvärv vara så att respektive ägarsida anser att det gemensamma bolaget 

har högre potential och man är därmed villiga att ytterligare investera i företaget.147 

 

4.4.2  Motiv till fusioner och förvärv 

Vid fallstudierna framhävdes det en mängd olika motiv till varför fusioner och förvärv 

hade skett, men det underliggande målet för en affär var i princip alltid det samma, 

vilket var att bli marknadsledare. Dock kan man inte enbart basera processen på ett 

enda motiv utan det finns ofta ytterligare skäl vilka samspelar som förklaringar till 

varför processen sker. Fusioner och förvärv inom sektorn sker genom koncentrisk och 

horisontell integration, då företagen ofta har liknade strukturer och produkter. Nedan 

redogörs för de mest frekventa motiven till fusioner och förvärv inom hightech start-

up bolag.    

(i) - becoming a target - 

Detta motiv ligger hand i hand med ett VC-bolags strategi att skapa en exit och på så 

sätt få avkastning på sin investering. Att genom fusioner och förvärv skapa en 

marknadsledare eller att genom att utgöra ett hot mot en etablerad aktör vara aktuell 

för att bli uppköpt är det grundläggande motivet. Eftersom de berörda bolagen ofta 

finns inom väldigt nischade branscher ansågs marknadsledarskap uppnås mer frekvent 

än i traditionella branscher.148 Att uppnå en viss massa anses viktigt för att på så sätt 

                                                 
146 Björkman, Anders, Argnor, Gjesdahl, Johan, Telenor Ventures 
147 von Selowitz, P. Argnor 
148 Trefner, J. ÖPWC 
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skapa förtroende gentemot andra företag i bolagets omvärld.149 Ett etablerat företag 

gör hellre affärer med ett annat då risken för att inte få betalt reduceras. Betydelsen av 

volymer visar sig då företag ofta fusioneras med en av sina konkurrenter. Att ”bli den 

snyggaste bruden som alla i staden vill gifta sig med” var en populär liknelse bland 

intervjupersonerna.150 Johan Brenner har erfarenhet från nio fusioner med företag av 

denna karaktär och i alla fallen var det underliggande målet att skapa en 

marknadsledare.  

 

(ii) - överlevnad - 

En fusion kan komma att bli den sista utvägen för ett bolags överlevnad inom denna 

sektor eftersom svårigheter med finansiering är ett vanligt problem. Från 1998 till och 

med stora delar av år 2000 var det främsta målet för hightech start-up bolag att bli 

uppköpta av en teknikjätte eller att börsintroduceras. Idag har de större bolagen insett 

de mindre bolagens försämrade situation och väntar hellre med att köpa dem tills de i 

praktiken är likviderade för att då betala ett minimipris. Detta har gjort att fusioner och 

förvärv mellan privata företag blivit allt vanligare och ofta med VC-bolagen som 

matchmakers.151 Överlevnadsmotivet handlar också om att genom en fusion skära i så 

pass mycket av kostnaderna att det sammanslagna företaget har en chans till förlängd 

överlevnad till skillnad från om de två företagen enskilt skulle fortsätta verka. Bristen 

på kapital inom branschen kan också leda till att en fusion sker p.g.a. att ett företag har 

en betydligt bättre finansiell situation än en konkurrent men saknar den 

produkten/tjänsten eller det distributions- och kundnätverk som det andra företaget 

har. Dessa två företag kompletterar varandra och vid en fusion delas de gemensamma 

kritiska tillgångarna.    

    

(iii) -  economies of scope och utvidgning av kundbaser - 

Genom ett förvärv kan man snabbt få kontroll och tillgång till stora kundbaser som 

annars kan ta lång tid att på egen hand skaffa sig. Dessa är av avsevärd betydelse för 

företag inom hightech sektorn då kundbasen i många fall är företagets största och i 

                                                 
149 Holm-Ovrén, David, ABG Sundal Collier 
150 Brenner, Johan, DebiTech  
151 Stein et al, (2002), s. 3 
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princip enda tillgång förutom produkten eller tjänsten man erbjuder. Kundbaserna 

används sedan som mål för marknadsföring av antingen kompletterande eller helt nya 

produkter. Att erbjuda sina kunder ett utökat antal produkter, fenomenet economies of 

scope, kan ge ökad kundlojalitet och ökat användande jämfört med om produkten 

skulle ha offererats var för sig av två företag.152 Fusioner och förvärv inom hightech-

sektorn leder också till kontroll över ny teknologi som kan inkorporeras i den 

existerande produkten samtidigt som man får tillgång till nya marknader.  

 

(iv) - economies of speed - 

Likt kundbaser tar hightech lång tid att utveckla och tid är en kritisk faktor inom denna 

bransch. Genom en fusion tillhandahålls en möjlighet att reducera den tid det tar att 

komma ut på marknaden för en ny produkt eller existerande produkter till nya 

marknader, uttryck som e-speed (extreme-speed) är populära.   

 

(v) - operationella synergier - 

Exempel på vilka operationella synergieffekter som fusioner och förvärv inom 

hightech start-up bolag leder till är gemensamma kontor, gemensam lokalisering av 

teknisk utveckling samt kostnadsreduceringar i form av management- och 

personalnedskärningar. Man ”spelar ett fixed cost-game”153 som går ut på att till 

högsta möjliga grad minska de fasta kostnaderna. Vidare kan nämnas utnyttjandet av 

gemensamma distributionskanaler och cross-sales. Finansiella synergier nämndes 

aldrig som ett motiv till en eventuell sammanslagning.   

 

Ytterligare motiv som uppdagades vid fallstudierna var att man fusionerades med 

andra företag baserat på dess ägare. Att som start-up bolag ha välrenommerade 

finansiärer bakom sig är av oerhörd vikt. Detta spelar in främst då ägarna kan tillföra 

kompetens och kontaktnät som kanske hittills saknats i bolaget men även vid fall då 

vissa investerare garanterar ytterligare investeringar kan ägarstrukturen i motparten 

                                                 
152 Mattson, J. Argnor 
153 Brenner, J. DebiTech 
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vara ett betydande motiv.154 Även kompentent management och personal kunde visa 

sig vara ett motiv till att fusioneras.155  

 

4.4.3  Extern expertis 

Generellt sett har det utifrån intervjuerna konstaterats att man sällan använder sig av 

inhyrd expertis vid förvärvssammanhang. Eftersom start-up företag överlag är hel- 

eller delfinansierade av VC-bolag vars kompetens finns inom området för 

investeringsbedömningar förefaller det vara så att många start-up bolag indirekt 

”…besitter merparten av den nödvändiga kunskapen via ägarna, alltså via VC-

bolagen, vars personal ofta kommer från investment banking sektorn” .156 

 

Via de egna ägarna har man därmed ofta tillgång till den finansiella kompetens medan 

man vanligen anlitar jurister för de avtalsmässiga delarna. Dessutom söker man själv 

upp potentiella fusionspartners utan hjälp från utomstående, bortsett från ägare.157 I 

regel anlitas revisorer för att sköta den redovisningsmässiga processen. Huruvida man 

anlitar extern expertis beror på VC-bolagets och affärens storlek samt fusionens 

tidsram. Tanken är att VC-bolagen skall bidra med så stor andel av expertisen som 

möjligt, eftersom det ligger i allas intresse att minimera dessa kostnader.158 Om 

expertis anlitas är det synnerligen viktigt att de involverade personerna inte kan 

kopiera företagets produkter. Det beror på att ”technology development at many 

companies happens at the very early stages of a company´s growth. Sometimes it 

happens before they have their own accounting or law firm qualified to help them 

protect their intelectuel property.”159 På detta sätt skulle man hypotetiskt kunna 

förlora sin kärnverksamhet. 

 

 

 

                                                 
154 ibid 
155 Lundahl, J. CapMan 
156 Hernmarck, J. IT-Provider 
157 Ribbing, S. DebiTech 
158 Lundahl, J. CapMan 
159 Reason, T. (2000), s.4 
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4.4.4  Värdering  

Vid värdering av bolag av denna karaktär har det visat sig svårt att använda 

traditionella värderingsmetoder. Att de traditionella modellerna inte går att använda är 

en konsekvens av att företagen ofta redovisar förluster, låga intäkter och att man 

väldigt sällan kan få lån via banker. Samtidigt som många modeller för IT-företag, och 

i vårt fall hightech start-up bolag, inte används finns det andra angreppssätt som kan 

användas för att värdera och analysera ett start-up bolag. Lei et al går ner på 

produktnivå och beskriver processen i ett praktikfall enligt följande.160  

 

Det första som studeras är företagets produkt vilket sker genom en bedömning av dess 

innovationsgrad, dess möjlighet att lanseras på marknaden samt dess potentiella 

marknadsandel. Dessa faktorer ger en inblick i den totala marknadens tillväxtpotential, 

ett vitalt element inom dessa affärsområden, både på lång och kort sikt. En felaktig 

bedömning av denna faktor leder ofta till stora problem för bolaget. 

 

Vidare skall själva teknologin som denna typ av företag kan tänkas använda sig av, 

studeras på liknande sätt som produkten. Hänsyn tas till hur pass avancerad teknologin 

är d.v.s. dess funktion, produktionseffektivitet och kostnadsutveckling men även dess 

komparativa fördelar jämfört med liknande teknologier. Även här måste en bedömning 

ske av den potentiella tillväxttakten för teknologin i form av dess möjligheter till 

förlängd livstid och utveckling.   

 

4.4.4.1 Finansiella metoder för värdering 

De rent finansiella metoderna som används för bedömning av traditionella bolag har 

som ovan nämnt utfärdats som omoderna för värdering av dessa bolag. Att värdera 

företag utifrån hur mycket kapital som tidigare investerats i bolaget användes som 

metod fram tills för något år sen, denna metod att värdera start-up bolag visade sig 

dock inte vara applicerbar p.g.a. tidigare års skyhöga värderingar.161 Dock har det visat 

sig att vissa metoder blivit mer och mer relevanta162 och att tekniker som bygger på 

                                                 
160 Lei et al, (2000), s. 395 
161 Holm-Ovrén, D. ABG Sundal Collier 
162 Reason, T. (2000), s. 6  
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redovisningsbaserad information får mer inflytande. Värdering enligt t.ex. EVA163 

(Economic Value Added) är en av de metoder som bygger på klassisk teori men har 

blivit modern att tillämpa på de nya bolagen. Ytterligare exempel är PS-tal164 (Price-

to-sales) vars fördel är att det tar hänsyn till de stora set-up kostnader som dessa bolag 

ofta har. Örhlings PriceWaterhouseCoopers använder sig av en utvecklad diskonterad 

kassaflödes modell (Advanced DCF165) vare sig det gäller värderingen för små IT-

bolag eller företag med lång finansiell historik. De menar på att en hög volatilitet och 

avsaknad av operationell och finansiell historik inte utgör något hinder. De använder 

sig av känslighets- och scenarioanalyser för att analysera ett företags värde. Metoden 

går ut på att vid en rad olika scenarion utföra kassaflödesanalyser för de företag som 

skall värderas. Dessa beräkningar leder till att man får en överskådlig inblick om 

företagets potentiella lönsamhet genom användandet av en stor mängd utfallsvariabler. 

Trefner menar att detta tillvägagångssätt är mycket tidskrävande men också empiriskt 

bevisat ett av det mest rättvisande.166 Även Mountbrook använder sig av 

egenutformade kassaflödesmodeller för att värdera företag av den karaktär som 

uppsatsen behandlar.167 

 

Många hightech bolag bygger på att man använder sig av servrar som sköter 

datatransfereringarna och gör jobbet utan större rörliga omkostnader. Därmed har man 

en fast kostnad i form av servrar vilket gör att man kan fokusera på vad man skall 

använda de rörliga resurserna till. På detta sätt får man ofta hög bruttomarginal och vid 

en eventuell fusion kan företaget värderas efter denna. 

 

4.4.4.2 Icke-finansiella metoder för värdering 

Att värdering av hightech start-up bolag är en väldigt subjektiv process kan ses som ett 

av de främsta problemen vid fusioner och förvärv inom branschen.168 Mer objektiva 

                                                 
163 EVA = Adjusted invested capital * (Adjusted return on capital – WACC)  
164 PSR = Shareprice / Sales 
165 advanced DCF = avancerad diskonterad kassaflödesmodell 
166 Trefner, Jan, ÖPWC 
167 von, Heland, Karl-Johan, Mountbrook 
168 Hernmarck, Johan, IT-Provider, von Heland, Karl-Johan, Mountbrook, von Zelowitz, Per, Argnor 
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värderingsmetoder finns det inte möjlighet att tillgå då företagen ofta har kort eller 

obefintlig finansiell historia. Samtidigt uppstår det värderingsproblem då produkten 

eller den tillhandahållna tjänsten ibland saknar försäljningshistorik. Särskilt vid 

fusioner ses värderingen av denna typ av bolag som subjektiv och resulterar ofta i 

förhandlingar om respektive parts värde.169  

 

En av de viktigaste parametrarna att värdera inom dessa företag är det humankapital 

som finns särskilt inom management. Dessa personer står för en betydande del av 

bolagets tillgångar och är dess kontakt utåt i den ofta besvärliga jakten på kapital. 

Management skall också se till att den befintliga produkten kommer ut på marknaden. 

Alltså sker det ofta först och främst en bedömning av management istället för den 

underliggande tekniken.170 Många gånger är grundaren VD, detta kan skapa problem 

då dessa personer ofta inte anses vara lika lämpade att leda bolaget under 

expansionsfasen. Företag med ett säljinriktat management som har förmågan att ta ut 

produkten på marknaden och förbättra marknadsföringen värderas högre än en 

teknikdriven entreprenör bland de intervjuade. Ibland skapas det genom produkten en 

marknad och då gäller det att man har ett duktigt management som skapar ett behov 

och en efterfråga. Andra faktorer som värderas högt är bolagets kundbas. Eftersom 

cost-of-sales är mycket höga inom denna sektor ger en stor befintlig kundbas 

möjlighet att lättare och billigare nå ut till sina kunder. De som använder sig av 

Internet-tjänster betraktas som relativt trogna vilket medför att det blir billigare att 

skaffa sig dessa genom en fusion jämfört med att försöka attrahera dem genom 

marknadsföring.171    

 

För att göra en korrekt värdering krävs det även att man får en inblick i hur 

ägarstrukturen ser ut inom ett start-up bolag. I många fall ägs bolagen till stor del av 

grundaren och de anställda samt VC-bolaget men ibland kan banker eller andra 

institution också stå som ägare vilket skapar en högre säkerhet och i sin tur ett ökat 

                                                 
169 Brenner, Johan, DebiTech    
170 Gjesdahl, Johan, Telenor Ventures, Hernmarck, Johan, IT-Provider 
171 Brenner, Johan, DebiTech 
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värde. Man ser även till hur mycket respektive part är villiga att investera i det nya 

bolaget.       

 

En annan metod som används är benchmarking.172 Detta var väldigt populärt fram tills 

för något år sedan. Benchmarkingen ledde till att vissa företag såldes för miljardbelopp 

enbart på grund av att liknande företag också gjorde det. Många av dessa företag 

visade sig senare använda tekniker som inte fungerade eller tillhandahålla tjänster som 

ej efterfrågades. Vid tillämpandet av denna metod undersöker man om liknande affärer 

gjorts, analyser över branschen, pressreleaser och prospekt. Även fast metoden 

fortfarande används är den inte speciellt tillämpbar på start-up bolag. Eftersom 

insynen i bolagen är begränsad är det svårt att veta vad värderingen grundas på och 

därmed svårt att jämföra på ytan liknande företag. Man jämför bolagen efter 

parametrar såsom kassa, omsättning, kundbas, antal anställda, marknadsandel, 

marginaler, lönsamhets- eller förlustsiffror. Dessa siffror viktas för att få fram vägda 

tal som gör det möjligt att enklare ställa dem i jämförelse med varandra. Därefter 

inleds förhandlingar om den exakta värderingen och uppdelningen, något som oftast 

blir en relativ värdering över vad som anses vara rimliga värden i förhållande till vad 

respektive företag bidrar med både ur positiv och ur negativ synvinkel. 

 

4.5  Förhandlings- och transaktionsfas 

4.5.1  Förhandling 

I start-up bolagen är förhandlingsprocessen ytterst väsentlig och det är viktigt att alla 

parter känner att de har gjort en bra affär, vilket i så fall kommer att underlätta den 

framtida gemensamma arbetssituationen.173 En följd av företagens storlek blir att alla 

anställda ofta direkt insatta och berörda av förhandlingarna. Eftersom det i start-up 

bolagen ofta handlar om två entreprenörstyrda företag, vilka var för sig kan vara 

förblindade av den egna affärsidéns exklusivitet och potential, blir valet av företagets 

framtida inriktning och management en känslig fråga. Ju mindre företagen är, och ju 

                                                 
172 ibid 
173 Brenner, Johan, DebiTech 
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mer entreprenörstyrda de är, desto tydligare blir problemet något som fördröjer 

förhandlingarna.174 Problemet accentueras ytterligare av att fusionerna ofta sker 

mellan nära konkurrenter, varpå en prestigefylld maktkamp kan blossa upp.  

 

Den kanske mest kritiska faktorn under fusionsprocessen är tidsaspekten.175  Därmed 

har man inte heller råd att förhandla under för lång tid eftersom man för varje 

förhandlingsdag förlorar i produktutvecklings- och försäljningskapacitet gentemot 

konkurrenter, vilket resulterar i att man förlorar i försprång gentemot dessa.176  

 

Hur förhandlingarna fortskrider beror på vilken ekonomisk situation som företagen 

befinner sig i. Ju mindre pengar man har i kassan desto mer akut är det att finna en 

partner, förutsatt att ordinarie ägare inte längre vill investera ytterligare, vilket innebär 

att förhandlingssituationen för det berörda företaget försämras.177 Av naturliga skäl 

tenderar därför förhandlingarna att förenklas ju närmare en likvidation man kommer. 

Men förhandlingsförloppets fortskridande är också beroende av vilken part som 

annonserar fusionsförslaget och hur deras tidigare relation har varit178.  

 

Generellt sätt är förhandlingarna relativt okomplicerade, dels tack vare företagens 

ringa storlek men också tack vare den negativa effekt som utdragna förhandlingar får 

för respektive part, sett ur ett affärs- och produktivitetsmässigt perspektiv179. I de fall 

som det uppstår meningsskiljaktigheter mellan entreprenören och VC-bolagen brukar 

dessa problem lösas relativt enkelt. I förhandlingarna är det ofta ”plånboken som styr” 

och detta gör att entreprenören blir underlägsen VC-bolaget.180 

 

                                                 
174 Stein et al, (2002), s. 3 
175 Samtliga intervjupersoner nämnde självmant tempo som en av de viktigaste faktorerna vid fusioner. 
176 Brenner Johan, DebiTech, Hernmarck,Johan, IT-Provider, Ribbing, Susanne, DebiTech,  von  
Selowitz, Per, Argnor 
177 Brenner Johan, DebiTech, Lundahl, Jan, CapMan, Ribbing Susanne, DebiTech 
178 Allmän åsikt hos intervjupersonerna 
179 Hernmarck Johan, IT-Provider, Lundahl Jan, CapMan, Brenner, Johan, DebiTech 
180 Hernmarck, Johan, IT-Provider 
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De vanligaste sammanstötningarna uppstår vid värderingen av bolagen eftersom 

respektive part värderar sitt eget företag högre jämfört med vad motparten värderar ens 

företag till. I detta fall är det främst management, kundbasen och kassan som ligger till 

grund för meningsskiljaktigheter under förhandlingen eftersom de är de mest 

värdeskapande faktorerna.181 Ett annat problem kan uppstå om de fusionerande 

företagen har starka ägare eftersom ”VC: s are very different from one an another; 

they all have a different goal in mind.”182 Meningsskiljaktigheterna grundar sig i att 

VC-bolagen har olika agendor, vilket ofta skapar blockeringar vid förhandlingar.183 

Från och med att första kontakten tas beräknas hela fusionsprocessen ta upp till ett 

kvartal.184 I extremfallet Debitech/One kredit tog det dock en endast månad. 

 

4.5.2  Betalningsmetod 

Som tidigare nämnts är motiven bakom en fusion ofta att företagen har ont om likvida 

medel, detta gör att kontant betalning är mycket ovanlig. Oftast sker det en riktad 

nyemission från det ena bolagets ägare till det andra med överenskomna villkor som 

uppkommit vid gemensamma förhandlingar.  

 

En betalning med aktier är naturlig då respektive företags huvudägare som ofta är VC-

bolag inte ser en fusion som en exit. Det kan dock uppstå problem för företagen i och 

med att man använder aktier som betalningsmedel då ett företags värde i denna 

bransch kan ändras drastiskt. Att betala med aktier är rent skattemässigt sällan ett 

direkt motiv för dessa företag då de ofta går med förlust. Det som vållar störst problem 

vid betalning är ofta interna problem som uppkommer på grund av en mycket 

komplicerad ägarstruktur.185 Start-up bolag är ofta finansierade helt utan banklån p.g.a. 

dess höga risk vilket leder till att företagen ofta består helt av eget kapital. I ett start-up 

bolag har man ofta haft flera olika finansieringsrundor. Praktiskt sett fungerar det så 

att grundarna oftast är de som investerat i det tidigaste skedet i ett företag och där 

                                                 
181 Allmän åsikt hos intervjupersonerna 
182 Stein et al,  (2002), s. 3 
183 von Heland, Karl-Johan, Mountbrook 
184 Allmän åsikt hos intervjupersonerna 
185 von Heland, Karl-Johan, Mountbrook 
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erhållit stamaktier. Därefter har det vanligtvis skett olika finansieringsrundor med 

grundare och VC-bolag. Vid varje finansieringsrunda bildas en ny typ av 

preferensaktie. Beroende på vid vilket tillfälle man investerat har man erhållit aktier 

med högst preferens och därmed högst röstvärde. Vid dessa finansieringsrundor har de 

dåvarande ägarna företräde vid ytterligare emissioner. Oftast har dock grundarna inga 

mer pengar att investera i företaget och deras bestämmanderätt över bolaget minskar 

därmed. Följden blir att det VC-bolag som investerade senast och erhöll 30 % av 

aktierna kan sitta på över 50 % av rösterna. En konsekvens är att det ofta inom bolagen 

kan existera ett tiotal olika preferensaktier och en stamaktie. Detta leder till ett 

värderingsproblem vid en transaktion.186 VC-bolagen vill inte minska sin andel av 

rösterna medan grundarna inte vill minska sin andel av aktierna. Det medför att före en 

transaktion måste en intern värdering göras och en intern förhandling ske för att 

avgöra de nya villkoren. Detta kan leda till att fusioner överges, vilket förvisso sker 

relativt sällan.187 De som sitter på de högsta preferensaktierna kan i princip tvinga de 

övriga ägarna att gå med på villkoren. Detta eftersom de oftast har starkast finansiell 

ställning och de övriga ägarna i bolaget vet att de inte klarar sig utan dem.188 Det sker 

därmed ofta en konvertering av aktier till stamaktier med följden av att VC-bolaget 

ofta erhåller en majoritet av aktierna. En sådan konvertering av aktier underlättar för 

ett samgående. Finansieringsrundor uppkommer oftast då bolaget behöver mer kapital 

för att driva verksamheten vidare, och man har inte klarat av att göra detta med 

tidigare tillförda medel. En följd av att ett start-up bolag underpresterar blir således att 

makten och inflytandet ökar för VC-bolaget.189 

 

4.5.3  Due Diligence 

Vanligtvis anlitas extern expertis för att göra en due diligence. För start-up bolagen 

sker det inte alls i samma utsträckning då man ofta anser att man har den kunskap som 

krävs för att göra denna in-house. Man undersöker även liknande fusioner i stor 

                                                 
186 von Selowitz, Per, Argnor 
187 Lundahl, Jan, CapMan 
188 Hernmarck, Johan, IT-Provider 
189 van den Berghe et al, (2001) s. 6 
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utsträckning och gör benchmarking190. Att även se över vilka som är ägare i det andra 

bolaget är viktigt, detta kan som i DebiTechs fall vara ett av skälen till en fusion.191    

 

Vid due diligence för hightech bolag är det mer vanligt att man går ut och frågar 

kunderna för det andra bolaget om de är nöjda och betalar sina räkningar istället för att 

i detalj undersöka tekniken.192 Att undersöka företagets relationer med dess största 

kunder är viktigt. För dessa bolag kanske mer än andra då man endast har ett fåtal 

kunder som man är mycket beroende av. Att genomföra en grundlig undersökning 

över vilka typer av kunder ett företag har är av stor vikt, många av hightech bolagen 

har ofta andra hightech bolag som kunder. Detta ökar risken då dessa företag har en 

större tendens till att gå i konkurs då pengar flyter mellan dem i en cykel och det finns 

en stor risk för att denna cykel upphör. Endast 20 % av alla högteknologiska start-up 

bolag överlever.193  

 

Ett företag kan ha en patenterad teknik som idag är ledande men som är på väg att bli 

obsolet p.g.a. uppkomsten av en ny teknik. Att förvärva ett sådant bolag kan leda till 

att man har köpt ett bolag som inte bidrar till något förutom kostnader om motiven till 

en fusion är dess idag ledande teknik. Man måste se över konkurrenter och situationen 

på marknaden noga innan en fusion.194 Det krävs att man studerar ”siffrorna som 

siffrorna grundas på”.195 I fallet med DebiTech och OneCredit visade det sig vid 

sammanslagningen att DebiTech endast hade 1/5 i omsättning mot vad man påstod sig 

ha. Man måste även undersöka vad det skulle bli för konsekvenser för kunderna att 

byta från ett system till ett annat.196 Det är även viktigt att undersöka att ett företags 

tillgångar verkligen är vad de ser ut att vara. Att se över ifall ett företag verkligen äger 

de tillgångar man tar upp på sin balansräkning kan ha avgörande betydelse.197 

 

                                                 
190 ibid 
191 Brenner, Johan, DebiTech 
192 Stein et al, (2002), s. 2 
193 Lei et al, (2000), s. 391 
194 Hernmarck, Johan, IT-Provider 
195 Ribbing, Susanne, DebiTech 
196 Bates M. (2001), s. 56  
197 Reason, T. (2000) s. 4 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 89

4.6 Integrationsfas 

 
Integrationen som sker mellan dessa typer av bolag är av varierande karaktär. De två 

typer som är vanligast är att det sker en horisontell integration eller en variant av 

denna där man försöker behålla företagens entreprenöriella karaktär och lägger tonvikt 

vid det ena företagets produktutveckling.198 Vid en integration använder man sig 

mycket av operationell resursdelning. Företagen har ofta stora kostnadskostymer och 

gemensamma distributionskanaler, försäljningskanaler, lokaler och varumärken 

utnyttjas för att minska de gemensamma kostnaderna. Vid överförandet av funktionell 

skicklighet finns det en tendens till att det uppstår problem. Många entreprenörer är 

extremt insnöade på sin egen idé och har svårt att acceptera att man skall lära sig av 

någon annan för att förbättra produkten då de redan ser den som optimal. 

Entreprenören saknar ibland transparens och förtroende för det andra bolaget,199 de har 

en tendens till att vara ”stökiga personer”.200   

 

För att kunskap ska överföras mellan anställda inom det nya företaget var VC-bolagen 

överens om vikten av att skapa en bra atmosfär. Vissa ansåg att detta inte var några 

problem, medan andra ansåg att detta skapade stora svårigheter. De som ansåg att det 

inte utgjorde några svårigheter menade på att p.g.a. att VC-bolagen är så pass aktiva 

ägare, bestämde de genom plånboken. Portföljbolagen var tvungna att finna sig i de 

förändringar som skedde med vetskapen om att om man inte gjorde som man blivit 

tillsagda skulle verksamhetens framtid hotas.201 Det gick ofta till så att man anlitade ny 

management för företaget då man ansåg att entreprenören kunde vara för färgad av sin 

egen teknik eller för att man ansåg sig som ägare ha dålig kontakt med ledningen.202 

Man kunde även byta ut management i företagen då den befintliga passade in i en fas 

men inte i nästa fas, vilket kunde vara ett skäl till att företaget hade förblivit litet.203   

 

                                                 
198 Mattson, Jan, Argnor 
199 Lundahl, Jan, CapMan 
200 Holm-Ovrén, David, ABG Sundal Collier 
201 Ribbing, Susanne, DebiTech 
202 Gjesdahl, Johan, Telenor Ventures, Hernmarck, Johan, IT-Provider 
203 Trefner, Jan, ÖPWC 
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Andra ansåg att det just var de kulturella skillnaderna som utgjorde svårigheter. Ofta 

hade företagen olika kulturer, det ena var ofta väldigt tekniskt orienterat medan det 

andra ofta var försäljningsinriktat. Detta hade i vissa fall lett till konflikter inom 

bolaget då det fanns många olika viljor. En konsekvens av detta blev att ägarna fick gå 

in och lösa problemen. Detta kan dock vara tidskrävande och när tempo är av extrem 

vikt anser ägarna att man inte har råd med liknande problem. Man ansåg dock att i och 

med att företagen var väldigt unga var kulturen inte något som direkt representerade 

respektive företag utan snarare de anställdas grundinställning, antingen var man 

tekniskt driven sedan tidigare eller så var man mer inriktad på försäljning och 

management.204 Man var överens om att det var viktigare att få företaget mer 

försäljningsorienterat och de flesta var överens om att Sverige som land var mer 

teknikorienterat än försäljningsorienterat.205 Skäl till varför vissa fusioner inte skedde 

var att företaget var alltför tekniskt drivet.206  Generellt sett var man inte rädd för stor 

personalflykt, utan såg det snarare som något positivt då man ofta stod med höga 

kostnader. De som kände att de inte passade in i hur det nya företaget skulle styras 

brukade ofta sluta självmant. Att behålla viktig personal ses i dagsläget inte som några 

problem då arbetslösheten är hög och det är tuff konkurrens om de jobb som finns.207 

Det är viktigt att behålla den tekniskt kunniga personalen ifall det är så att man skall 

utveckla nya produkter och ny teknik, men ofta har man en befintlig teknik och 

produkt, det man saknar är försäljningsvolymer. Detta har lett till att man knappt 

påverkats av att teknisk personal slutat. Man har i de flesta fall varit mer mån om att 

behålla den personal man ansåg vara duktig på att sälja istället för den som var 

tekniskt driven.208   

 

 

 

 

                                                 
204 Ribbing, Susanne, DebiTech 
205 Brenner, Johan, DebiTech, von Heland, Karl-Johan, Mountbrook, Lundahl, Jan, CapMan, 
 von Selowitz, Per, Argnor 
206 Hernmarck, Johan, IT-Provider 
207 Mattson, Jan, Argnor 
208 Brenner, Johan, DebiTech 
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Vidare ansåg vissa att integrationen underlättades tack vare att bolagen var relativt 

små samt att de verkade i en dynamisk miljö209 medan andra ansåg att storleken inte 

påverkade.210 

   

Eftersom allting måste ske med ett oerhört tempo är det svårt att urskilja 

integrationens olika faser, de har en tendens att flyta ihop. Ett högt tempo kombinerat 

med ett aktivt ägande gör att det inte sker någon formell uppföljning utan det sker ofta 

en konstant uppföljning veckovis där ägarna diskuterar med ledningen.211 

 

Synergieffekterna som beräknades vid en sammanslagning är alla eniga om att de 

kom, men det tog ofta längre tid än beräknat för de att realiseras. Nästan alla fusioner 

som skett har varit lyckade anser ägarna. Man har lyckats förlänga livslängden på 

investeringarna och idag är många av de företag som genomgått en fusion 

lönsamma.212  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209 Björkman, Anders, Argnor, Brenner, Johan, DebiTech, Lundahl, Jan, CapMan, Trefner, Jan, ÖPWC 
210 von Heland, Karl-Johan, Mountbrook, Holm-Ovrén, David, ABG Sundal Collier  
211 Hernmarck, Johan, IT-Provider, von Selowitz, Per, Argnor 
212 Brenner, Johan, DebiTech , Hernmarck, Johan, IT-Provider, Lundahl, Jan, CapMan, Ribbing, 
Susanne, DebiTech 
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5 

- ANALYS - 
_____________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel resonerar kring frågan varför VC-finansierade hightech start-up bolag 

inte använder sig av de tillvägagångssätt och modeller som teorin anser vara 

grundläggande för att en lyckad företagsfusion skall kunna genomföras. Vissa 

delmoment av fusionsprocessen är intressantare och mer betydelsefulla än andra. 

Därför kommer det också att fästas större vikt vid dessa teorier och modeller.    

_____________________________________________________________________ 

 

Ur empirin kan skillnader i fusionsprocessen urskiljas mellan traditionell teori samt 

hur det fungerar praktiskt i en högteknologisk bransch. Den traditionella 

förvärvsteorin fäster relativt lite vikt vid ägandet. Likt företagsekonomin i helhet 

betraktar den traditionella teorin ofta management och ägarna som en enhet, vilket 

man inte kan göra i start-up bolag. För att förstå fusionsprocessen måste man förstå 

hur VC-bolag skiljer sig från övriga företag. Att det finns skillnader har flera olika 

skäl men härstammar i grunden från olikheter i bolagens ägar- och kapitalstruktur. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är detta ett relativt nytt fenomen som har vuxit fram i 

och med de senaste årens ökning av riskkapital och high-tech bolag.  

 

Traditionella företag karakteriseras av ägare som är betydligt mindre aktiva jämfört 

med vad företag finansierade med riskkapital är. Ägarna beslutar traditionellt sett om 

vilka som skall sitta i styrelsen och är själva med på bolagsstämmorna och röstar. De 

påverkar mycket av det som sker men gör det genom indirekt maktutövande. Detta 

ställs i relation till VC-finansierade start-up bolag vars ägare nästan dagligen har direkt 

kontakt med varje portföljföretag. Start-up bolag är jämfört med andra bolag betydligt 

yngre. De har högre entreprenöriell risk och affärsrisk, och det förekommer en stor 

informationsasymmetri, vilket bidrar till ett mer aktivt ägande i dessa bolag. En annan 
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aspekt som är avgörande då man jämför ägarstrukturer mellan branscher är 

tidsaspekten. Traditionellt ägande karaktäriseras normalt sett av att man skall tänka 

långsiktigt och ta beslut om investeringar som löper över 10- eller 20-års perioder, det 

finns flera exempel på investeringar som löper under ännu längre tid. Man har som 

mål att företaget skall leva för alltid. VC-bolag ser sina portföljbolag ur ett helt annat 

tidsperspektiv. Det finns en strävan att fortast möjligt avyttra sitt innehav till ett så 

högt värde som möjligt. Avyttringen innebär oftast att företagets produkt säljs till ett 

större företag och start-up bolaget finns ej längre kvar. Att respektive start-up bolag i 

sin tur kan ägas av olika VC-bolag, som alla har olika agenda, bidrar till att skapa ännu 

större skillnader eftersom VC-bolagen kan vara oense om den framtida strategin. 

Oenigheten beror ofta på att de har olika exit-mål, såväl tidsmässiga som 

avkastningsmässiga.  
 

När VC-bolaget gör investerar görs det med respektive parts vetskap om att VC-

bolaget har för avsikt att lämna bolaget vid en preliminär tidpunkt då man kan få 

tillbaka så mycket på sin investering som man kräver. Följden av den betydligt högre 

risken för bolag av start-up karaktär bidrar således till ett betydligt mer aktivt ägande. 

Start-up bolagens relativa storlek och ibland begränsade kunnande inom bl.a. 

management och marketing leder till att ägarna är de som aktivt beslutar vilken 

strategi som skall följas och hur detta skall ske. På vilka typer av produkter som det 

ska satsas och med vilket företag man ska fusioneras kan bestämmas i enlighet med 

entreprenörens och managements önskemål.   

 
Ett start-up bolag har sällan fler än 50 anställda. Likheterna med traditionella företag i 

samma storlek är dock ytterst begränsat. Visionerna och målen men också 

förväntningarna skiljer sig nämnvärt, start-up bolag har en förväntad tillväxttakt på i 

vissa fall flera hundra procent per år, jämfört med de mer traditionella som ofta inte 

har tillväxt som självändamål utan snarare lönsamhet.   

    
De senaste årens stora svängningar på börsen har gjort att VC-bolagen fått se över 

strategin för sina portföljbolag ett antal gånger. Den ändrades från att ha varit att göra 

exit genom att bli uppköpta till att introduceras på börsen till att nu hålla invester-
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ingarna vid liv för att på sikt bli uppköpta. Att börsnoteras ses inte längre som ett 

alternativ för en investering. Idag gäller det att bli en target för en stor aktör. Därmed 

påverkades också strategin för de enskilda portföljbolagen. Start-up bolagens ringa 

ålder tillsammans med den brist på management, som ofta råder under företagens 

seed-fas, gör att man inte utvecklar någon uttalad strategi. Också det faktum att man är 

verksam i en bransch som är under ständig utveckling, där en produkt kan gå från att 

vara tekniskt ledande till att bli obsolet över en natt, bidrar till att skapa ett dynamiskt 

tänkande; ”den strategiska planen och ens fiender förändras ständigt, man måste 

konstant revidera sin stridsplan”.213  

 

De interna investeringar som görs sker ofta för att hålla bolagen vid liv och medför 

ytterligare finansieringsrundor som förändrar företagets ägarstruktur, men inte dess 

kapitalstruktur. Här finns det påtagliga skillnader mellan start-up bolag och övriga 

företag. Då Start-up bolag präglas av mycket hög risk har dessa företag väldigt sällan 

några skulder utan är helt finansierade med eget kapital. Det är dock viktigt för 

entreprenören att förstå att VC inte är ett lån, utan ägarandelar i deras bolag. I teorin 

utgörs externa investeringar av förvärv och fusioner vilka leder till en förändrad 

kapitalstruktur i företagen. Samma faktorer som i teorin favoriserar extern tillväxt 

framför intern går även att applicera i praktiken på start-up bolag. I teorin är däremot 

en extern investering karaktäriserad av högre risk än en intern. För start-up bolag är 

förhållandet det motsatta. Om det krävs ytterligare investeringar i ett bolag för att det 

skall kunna driva verksamheten vidare är detta ett tecken på att bolaget underpresterar. 

Ett samgående minskar snarare risken för ägarna eftersom det sker en diversifiering av 

produkter men också av ägande samtidigt som det inte sker någon direkt investering 

av VC-bolagen i form av likvida medel. I traditionell förvärvsteori läggs det stor vikt 

vid hur man skall finansiera uppköp, vilket inte utgör något problem vid affärer mellan 

start-up bolag. Det sker ingen direkt investering i det andra bolaget vid affärer mellan 

start-up bolag utan det beslutas gemensamt om andel aktier som respektive part 

kommer att få i det nya bolaget, baserat på den genomförda värderingen. Ägarna anser 

att förutsättningarna för ett gemensamt bolag kommer att vara bättre om de går 

                                                 
213 Hernmarck, Johan, IT-Provider 
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samman. Detta beror till stor del på att den stora mängden riskkapital som investerades 

under dot com perioden ledde till att alltför många företag inom samma sektor fick 

kapital. När man genom fusioner lyckas eliminera antalet konkurrenter kan investerare 

vara mer villiga att skjuta till ytterligare kapital. Kostnadsbesparingar och 

gemensamma intäkter ökar tempot mot en eventuell exit.     

 

Vägen till en exit kan variera men är det grundläggande målet för en investering. De 

senaste årens situation som präglats av stora svängningar i värdering och strategi är 

också de faktorer som kommit att påverka. Många VC-bolag gjorde exit under denna 

period och tjänade enorma summor pengar på nyintroduktioner och försäljning av 

bolag. Det gjordes samtidigt investeringar i start-up bolag som byggdes för att klara 

enorma tillväxtmål och expansion. Till stor del glömdes det bort hur man byggde 

lyckade företag, marknaden var totalt förblindad av tillväxt. Man pratade om burn-rate 

och det skapades stora kostnadskostymer som skulle klara tillväxten när den kom. 

Detta ledde till att det skedde ett antal finansieringsrundor i många bolag. Problemet är 

dock att ju mer externt kapital som investeras i bolaget desto högre pris krävs vid en 

introduktion eller en försäljning. Vägen till exit förlängdes. Detta insågs av många av 

de entreprenörer som uppkom före 1998. Många av de entreprenörer och 

riskkapitalister som istället uppkom ur dot com eran insåg inte konsekvenserna av att 

anställa för mycket personal och av att intäkterna inte växte i takt med kostnaderna. 

Det är främst bolag som grundades under dot com eran av ”nyfödda” entreprenörer 

som står inför en fusion eller ett förvärv idag med ett liknande företag.    

 

Den tidigare förväntade tillväxtens frånvaro har lett till att värderingen på start-up 

bolagen har sjunkit till vad den låg på i mitten av 1990-talet, med den stora skillnaden 

att konkurrensen och affärskostnaderna är betydligt högre idag. Innan VC-bolagen kan 

förvänta sig att deras bolag skall bli uppköpta måste man rationalisera en hel del. De 

företag som är potentiella uppköpsobjekt är de som har något konkret att erbjuda till 

en köpare och de som har lyckats skära i kostnaderna. Samtidigt är VC-bolagen 

medvetna om att vissa av de investeringar som görs inte kommer att vara lyckade. När 

bolagen värderades som högst var det många som inte insåg detta utan investerade 

ytterligare kapital. Många av dessa VC-bolag finns inte kvar idag och de som 
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fortfarande existerar är betydligt mer restriktiva med i sina medel. Konsekvensen av 

detta blir att ägarna är beredda att investera ytterligare kapital i de start-up bolag de 

tror på, förutsatt att kapitalbehovet uppstår eftersom man inte vill förlora ägarandelar i 

bolaget. I bolag som inte anses ha samma utsikter för att överleva blir en fusion ett sätt 

att förlänga livslängden på investeringen. I enlighet med Porters teori kan 

investeringar som inte själva lyckas växa organiskt214 ses som misslyckade. Detta 

fenomen skulle kunna uppfattas sakna strategisk eftertanke, vilket skulle kunna vara 

sant då man kanske inte har gjort tillräckligt noggranna och tidskrävande 

undersökningar. För många start-up bolag finns ingen annan utväg och då får strategin 

stå åt sidan för att rädda bolaget.  

 

Att bli marknadsledare eller att utgöra ett hot mot en etablerad aktör och på så sätt bli 

en potentiell förvärvskandidat utgör den grundläggande strategin för start-up bolag 

ägda av VC. Dock kännetecknas fusioner och förvärv inom denna bransch idag främst 

av överlevnad, dock med det underliggande motivet att bli marknadsledare. För att 

överleva krävs likvida medel för att bekosta verksamheten, vilket gör kontanter till den 

viktigaste driven vid fusioner. Att förvärva bolag med motivet att komma åt dess 

likvida medel är ett billigt sätt att öka likviditeten. Processerna görs i enlighet med de 

motiv som finns för att skapa värde men effekterna av dessa kan ofta anses komma 

”på köpet” vid fusioner, vars primära mål är fortsatt överlevnad. Man kan dock 

ifrågasätta affärer av denna typ. Om motivet är överlevnad handlar det sällan om två 

välmående företag utan snarare skadade. Om man liknar företagen med fåglar finns 

det inget som säger att två skadade fåglar skulle flyga snabbare tillsammans. Det kan 

vara så att det är det bästa av de sämsta alternativen man har att välja på eftersom det 

tillåter företaget att leva vidare ett tag i hopp om att marknaden skall vända. För VC-

bolagen som förvaltare finns det en bokföringsmässig fördel av att inte likvidera 

bolagen. Vid en likvidering skriver man av investeringen, vilket försämrar VC-

bolagens räkenskaper och de som investerat i VC-bolagen kan få en sämre bild av de 

som förvaltare.  

 

                                                 
214 Skapar tillväxt internt genom egengenererade medel och inte via extern belåning.  
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Effektivitetsteorier spelar in som motiv på så sätt att man söker skära ned på de 

befintliga kostnaderna på alla plan inom företaget, även detta är ett sätt att förlänga 

investeringens livstid. Alltså kan de synergieffekter som uppstår vid dessa fusioner 

och förvärv betecknas som operationella. Samtidigt som dessa synergier uppstår måste 

det beaktas att det kostar att rationalisera, d.v.s. att VC-bolagen får skjuta till 

ytterligare kapital för att finansiera detta eftersom det är kostsamt att driva igenom 

rationaliseringsprogram. De finansiella synergierna är i princip omöjliga att uppnå 

eftersom mycket av att det kapital man besitter kommer från VC-bolagen, samtidigt 

som det inte finns några höga transaktionskostnader. I dagens börsklimat är det heller 

inte aktuellt för introduktioner för dessa företag.  

 

Då dessa bolag till stor del ägs och kontrolleras av VC-bolagen är vissa av de 

traditionella teorierna om motiv till fusioner och förvärv t.ex. hybris och monetära 

fördelar inte applicerbara på liknande sätt som i ett noterat bolag där management 

handlar mer självständigt. 

 

Resultatet visar på att det finns en stor skillnad mellan de enligt teorin primära 

motiven till fusion och förvärv och de i praktiken befintliga motiven för start-up bolag; 

processen sker inte för att skapa värde på liknande sätt. Istället för att fokusera på 

långsiktigt värdeskapande fördelar, vilka ofta framhävs ge stora synergieffekter och 

möjligheter genom vilka man kan dra lärdom av varandras kunskap, som kan skapas 

vid fusioner och förvärv mellan två mer traditionella bolag, läggs det större vikt vid de 

kortsiktigt potentiella kostnadsminskningar och rationaliseringar som kan genomföras. 

Även det grundläggande motivet att bli marknadsledande stödjer denna hypotes, 

eftersom VC-bolagen till stor del bortser från de långsiktigt potentiella positiva 

effekter som skulle kunna uppnås och som formar bolagens strategier, men även 

motiven för fusioner och förvärv på en kortsiktig basis. Stora risker uppkommer dock i 

samband med att basera fusioner och förvärv på att bli marknadsledare samt fortsatt 

överlevnad. Dessa ligger bl.a. i att man inte hunnit eller tagit sig tid att värdera 

marknaden och de möjligheter som finns för produkten eftersom det ställs oavbrutna 

krav på att ett högt tempo skall hållas, både från marknadens och från VC-bolagens 

egen sida.    
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VC-bolagens ägande påverkar alltså de motiv som finns till fusioner och förvärv inom 

hightech start-up bolag vilket ofta kan få följden att de inte baseras på de mest 

värdeskapande premisserna. Fusioner och förvärv är en följd av VC-bolagens strategi 

för investeringar och ger upphov till de befintliga skillnaderna i motiv till fusioner och 

förvärv mellan hightech start-up bolag och mer traditionella bolag. 
 

I de undersökta bolagen har det visat sig att man relativt sällan använder sig av extern 

expertis. Det finns flera anledningar till varför man inte utnyttjar den expertis som 

finns att tillgå på marknaden och som enligt många är en förutsättning för att 

genomföra lyckade affärer.  

 

Eftersom bolagen ägs av riskkapitalbolag besitter man genom sina ägare större delen 

av den kompetens som krävs. Traditionella företag har ett större behov av extern 

expertis då de internt ofta saknar den kompetens som krävs. Även storleken på affären 

har betydelse och ju större affären är desto mer resurser krävs för att fullfölja den.  

 

Eftersom värderingen är så subjektiv menar man på att marginalnyttan av att anlita 

extern expertis för att beräkna värdet av bolagen är relativt liten. Dessutom är 

sannolikheten att den externa expertisen skall göra en värdering som är väsentligt mer 

rättvisande än den som riskkapitalbolagen gjort begränsad. Att corporate finance 

avdelningarnas åsikter om ovanstående varierar beror på att de lever på att sälja sina 

tjänster och att frånsäga sig sin kunskap inom området vore att slå undan benen på sig 

själva. Även om företagen skulle anse det nödvändigt att anlita extern expertis så är 

det upp till ägarna att avgöra och ägarna i detta fall är rikskapitalbolaget. Anser de sig 

klara av ytterligare arbetsbörda så görs denna in-house eftersom de då kan bevara mer 

kapital i företagen. Huruvida extern expertis anlitas beror av naturliga skäl också av 

affärens storlek, hur många affärer man har parallellt löpande samt av hur många 

anställda riskkapitalbolaget har. Därmed begräsas affärernas omfattning av start-up 

bolagen ringa storlek. 

 

Det faktum att hela fusionsprocessen karaktäriseras av högt tempo och ofta ses som en 

sista utväg för företaget kan medföra att VC-bolagen inte lägger ned den tid som krävs 
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p.g.a. just affärens storlek. Man inser inte att fallgroparna kan vara väl så många och 

djupa som i andra strukturaffärer. Dessutom är det, vilket det har nämnts tidigare i 

uppsatsen, viktigt att i ett tidigt skede involvera den externa expertisen i bolaget för att 

de skall bli tillräckligt insatta. Den tid det tar att sätta folk in i situationen står inte i 

relation till den tidsförlust som det innebär för företaget.   

 

En av de vanligaste orsakerna till problem vid fusioner och förvärv inom hightech 

start-up bolag är värderingen av respektive bolag. Det beror på att det ofta finns en 

tendens hos företagare, särskilt hos entreprenörer i start-up fasen, att övervärdera det 

egna bolaget. Det kan leda till att förhandlingarna stagnerar och fusionen eller 

förvärvet avbryts. På grund av att det uppskattade värdet på ett specifikt företag 

varierar från en parts synvinkel till en annans måste värderingsprocessen appliceras på 

olika sätt för varje enskilt fall. De modeller som finns att tillgå vid en värdering skall 

kombineras och i så stor utsträckning som möjligt ses som komplimenterande verktyg 

när man ämnar skapa en helhetsbild. 

 

Värdering av onoterade bolag, såsom hightech start-up bolag, skall ske enligt samma 

principer som för ett noterat bolag men eftersom relevant information ofta är mer 

begränsad och eftersom riskfaktorerna ofta är fler samt att aktierna inte har samma 

likviditet bör alternativa faktorer beaktas vid dessa bedömningar. Detta faktum leder 

oss in på den mer subjektiva värderingen av de mjuka värdena i företaget. Likt de 

skillnader som finns inom motiv och som beror på VC-bolagens ägande, baseras också 

värderingen av de mjuka värdena till stor del på de kriterier som VC-bolagen sätter 

upp. Några av de mest betydelsefulla egenskaperna hos hightech start-up företagen, 

idag tillskillnad från förr, är att de har förmågan att sälja och marknadsföra en produkt 

eller tjänst. Det är bland annat på dessa kompetenser som man fokuserar vid 

värderingen av företaget. Värderingsprocessen är betydligt mindre komplicerad inom 

dessa företag om man beaktar den ringa storleken på företagen i form av personal och 

tillgångar. Samtidigt skapar den stora subjektiviteten svårigheter när det gäller att 

fastställa ett specifikt värde. Detta medför att värderingen till stor del är en 

förhandlingsfråga för respektive bolags ägare och baseras på parternas bedömningar 

angående de fördelar som de enskilda bolagen kan ge till det nya bolaget. Resultatet 
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blir att en bedömning av hightech start-up bolag skiljer sig anmärkningsvärt vid 

fusions- och förvärvsförfarandet både från värderingen av mer traditionella bolag men 

även från hur VC-bolagen i andra fall värderar en investering. Istället för att 

genomföra värderingsprocessen på ett så grundlig sätt som möjligt karaktäriseras 

förloppet av tidspress. VC-bolagens tillvägagångssätt vid värdering av potentiella 

portföljföretag baseras på helt andra grunder med rigorösa studier av det aktuella 

företaget som sträcker sig över en längre tidsperiod. Värderingsprocessen vid fusioner 

och förvärv inom mer traditionella bolag är även den ofta massiv och tidskrävande.  

 

Fördelen med att genomföra en snabb och ytlig värdering är de tidsvinster som 

genomgående eftersträvas vid dessa fusioner. För att minimera de felaktiga 

uppskattningar som en förhastad process kan ge upphov till krävs också att ägarna har 

erfarenhet från tidigare fall, ett bra omdöme samt gut feeling. 

 

Generellt sett går fusionsförfarandet påtagligt fortare i dessa mindre VC-finansierade 

start-up hightech bolag än vad det normalt sätt gör vid fusioner. Processen 

karaktäriseras av konstant högt tempo. Detta beror bl.a. på VC-bolagens 

förutbestämda exit-tider, vars sannolikhet för införlivelse minskar parallellt med 

förseningar av företagets utveckling. Om företaget utvecklas sämre än väntat och 

därför tvingas fusioneras med ett annat minskar sannolikheten för att 

rikskapitalbolaget skall kunna tillgodogöra sig den prognostiserade förtjänsten 

eftersom man förlorar i tid relativt sätt till hur utgångsförhållandet såg ut för 

riskkapitalbolaget vid investeringstidpunkten. Dessutom vet riskkapitalisterna ofta av 

tidigare erfarenhet att fusioner är tidskrävande och att synergieffekterna nästan alltid 

infaller långt senare än förväntat. Det medför att man från deras sida i möjligaste mån 

försöker påskynda fusionsprocessen för att inte förlora allt för mycket tid. Således 

fokuseras det då mer på klockan, fusionen, exit datumet och den egna vinningen än på 

företagets egentliga tillstånd. Effekten blir att man forcerar fusionen och ej reflekterar 

över vilka konsekvenser det kan få. 

 

En ytterligare anledning är det faktum att den högteknologiska branschen 

karaktäriseras av just högt tempo. Inga aktörer är bättre eller längre fram i 
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utvecklingen än att ett produktions- eller ett utvecklingsstopp skulle kunna resultera i 

att konkurrenterna tar över ens marknadsförsprång. I kunskapssamhället är ingen 

kunskap mer unik än att någon annan kan lära sig att tillämpa den, det är främst en tids 

och resursfråga. Denna tidspress blir tämligen påtaglig vid nödvändiga fusioner 

eftersom en utdragen process innebär en fördröjning.  

 

Även due diligence processen drabbas hårt av kraven på högt tempo eftersom tiden 

inte tillåter utdragna undersökningar. Därför genomförs inte due diligence proceduren, 

generellt sett, inte lika noggrant i riskkapital finansierade start-up företag inom 

hightech industrin som i mer traditionella företag där marknadsbilden och 

konkurrenssituationen är annorlunda. Detta får som konsekvens att man ibland 

fusioneras med ett företag som inte motsvarar ens förväntningar.  

 

Frågan är om det alltid är rätt att låta klockan styra. Det faktum att fusionsprocessen 

genomförs i ett så högt tempo torde kunna leda fram till snabba men dåliga och inte 

sällan forcerade beslut. Precis som på amerikanskt maner löser man problem när de 

uppstår, som att byta ut personer och chefer med vilka det visar sig svårt att samarbeta, 

istället för att lösa det grundläggande problemet; att företaget med respektive anställda 

kanske inte alls passar ihop även om företagen på pappret ser ut som lysande 

kombination. Att agera i ett högt tempo på bekostnad av noggrant utarbetade 

affärsplaner lönar sig sällan. Många av start-up bolagen som grundades under dot com 

eran, gjorde en poäng av att ta sig till marknaden så fort som möjligt utan att ha full-

ständig kännedom och handlingsplaner, marknadssituationen och konkurrens-

situationen.  

 

Vidare måste man komma ihåg att dagordningen vid förhandlingarna mellan dessa 

företag ser annorlunda eftersom hightech start-up bolag särskiljer sig betydligt mot 

traditionella mer mogna företag. Här handlar det om förhandlingar som berör 

kunskapsintensiva, mobila personer i företag som har mellan 10-50 anställda vardera 

och deras framtida befattningar, en subjektiv värdering, och en förflyttning av 

tillgångar ofta i form av servrar. Av naturliga skäl torde en sådan process vara 

betydligt mer lätthanterlig och mindre omfattande än om man fusionerar två 
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väletablerade rigida företag med en företagskultur som bokstavligen sitter i väggarna 

samtidigt med mycket fler anställda som skall sammanföras.   

 

Som nämndes i empiri kapitlet sker i princip samtliga förvärv med betalning i egna 

aktier. Anledningen är av naturliga skäl att man saknar medel för att göra en 

kontantbetalning. Detta leder till att en affär sällan avbryts p.g.a. att man inte kan 

komma överens om betalningssätt, vilket enligt teorin kan inträffa. Teorin menar på att 

det är problem mellan de olika parterna som kan utgöra hinder för en eventuell 

sammanslagning. Fusioner mellan start-up bolag kan också hindras, men då p.g.a. 

interna problem. Detta beror till stor del på de preferensaktier som finns inom bolaget. 

För att underlätta en fusion, konverterar man preferensaktierna till stamaktier där de 

nya ägarandelarna bestäms genom interna förhandlingar. Om de interna 

förhandlingarna, drar ut på tiden kan detta komma att sätta stopp för hela affären. 

Tidskrävande interna förhandlingar i bolag som man inte tror kunna ge den avkastning 

man hoppats på, kan leda till att man anser att den tid som krävs för dessa 

förhandlingar inte är värt detta om man ser till alternativkostnaden och fusionen 

avbryts. Men p.g.a. den akuta brist på likvida medel hos start-up bolagen kan VC-

bolagen styra och ställa lite som de vill.    

 

I och med de många olika och vitt skilda svar har det inte kunnat dras några 

allmängiltiga slutsatser om eventuella skillnader mellan dessa start-up bolag och 

traditionella företag. Det har visat sig att oberoende på storlek eller dynamik inom 

företag uppstår det nästan alltid problem. Frågan är dock hur dessa skillnader kan te 

sig. Start-up bolag kan sägas sakna en stark intern kultur mycket p.g.a. dess ringa 

ålder, men detta betyder inte att man saknar starka viljor. De anställda i start-up bolag 

har ofta en bakgrund som får dem att agera på ett visst sätt, många är utpräglade 

tekniker och att få dem att börja tänka i management banor är svårt speciellt om det 

gäller att överge den produkt som de själva utvecklat till förmånen för en tidigare 

konkurrents. Detta kan leda till att man fortsätter att motarbeta varandra. Detta är ett 

fenomen som kan ske även i stora verkstadsbolag, skillnaden är att integrationen blir 

mer påtaglig då VC-bolagen som gör allt för att spara kostnader sätter alla i samma 

lokaler och kräver att det ska ske en smärtfri integration. Vissa bolag kanske inte skall 
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fusioneras p.g.a. för stora skillnader i kultur eller värderingar, vilken bransch man är i 

eller vilken storlek bolaget har verkar inte spela någon roll utan det som har betydelse 

är hur man ser på den gemensamma verksamheten.  

Det praktiska genomförandet sker dock snabbare i dessa bolag jämfört med 

traditionella. Detta har flera skäl men det viktigaste är den tidspress som ägarna sätter 

på företagen. I och med att det finns ett hot om nedläggning av verksamheten så finns 

det inga val, det måste ske snabbt, något som de anställda i företagen är medvetna om. 

Man är därför oerhört inriktade på att så snabbt som möjligt minska sina kostnader och 

integrationen sker utan större planering. Teorin säger att man måste göra noggranna 

planeringar om hur integrationen skall gå till, i dessa fall blir det mer att man chansar 

och hoppas på att utfallet blir det önskade.       

 

Utifrån analysen har författarna utvecklat en modell som är konstruerad på samma sätt 

som den i kapitel 3. Denna modell bygger på de hypoteser som författarna har kunnat 

ställa utifrån analysen. Modellerna är inte skalenliga sett till tidsrymd. Modellen för 

hightech start-up bolag är relativt mindre tidskrävande. Tidsåtgången för denna har 

inte varit möjlig att fastställa som en följd av inkonsekvent information angående 

integrationsprocessen. Dock kan man utläsa att förberedande fas och förhandlings- och 

transaktionsfas är ungefär lika tidskrävande.   
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1. Ägarbeslut om strategisk förändring. Extern strukturell investering sker. 

Strategiskt beslut av kortsiktig karaktär. 

2. De mest frekventa motiven till extern strukturell investering: becoming a target 

och överlevnad 

3. Värdering med alternativa finansiella och icke-finansiella metoder bl.a. kundbas, 

management, teknik och framtida investeringar. 

4. Förhandling inleds internt för att avgöra olika aktieslags värde vid konvertering. 

Följs av förhandling på ägarnivå. 

5. Betalning sker med aktier 
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6. Integration tar vid     

Extern expertis används endast under förhandlings- och transaktionsfas i form av 

jurister och revisorer. Due diligence sker löpande från slutet av fas 1 till fas 3. 

Processen avslutas med kombination av företag A och B, exit eftersträvas. Hela fasen 

karakteriseras av genomgående högt tempo, hög risk och aktivt ägande från VC-

bolagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi 
__________________________________________________________________________________          

 106

_____________________________________________________________________ 

6 

- SLUTSATS - 
_____________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån analysen. De frågor som 

inledningsvis ställdes kommer här att besvaras i syfte att skapa en helhetsförståelse 

för läsaren.  

_____________________________________________________________________ 

 

De klassiska teorierna om fusions- och förvärvsprocessen vittnar om att denna är en 

massiv och tidskrävande process vilken kräver utförlig planering och omfattande 

arbete i alla faser. Dessa teorier är baserade på att fusionen eller förvärvet sker mellan 

två företag med finansiell och operationell historik. De företag som denna uppsats har 

behandlat saknar till viss del detta och skiljer sig från traditionella företag vilka 

teorierna bygger på. De teorier som utvecklats fram tills idag och finns representerade 

i dagens hand- och läroböcker i bl.a. finansiering, behandlar inte vilken påverkan 

riskkapital som ägande har på ett bolag vid fusions- och förvärvsprocessen. Det 

faktum att hightech start-up bolag är ägda av VC-bolag resulterar i de skillnader som 

uppkommer i processen. De metoder som skall användas samt de processer som skall 

genomföras enligt teorin; innan, under och efter fusionen/förvärvet utförs inte i samma 

utsträckning. Detta beror delvis på att man inte anser att det går, men också eftersom 

kravet på tempo är kritiskt i denna bransch. Detta krav på högre tempo än i 

traditionella industrier beror på den dynamik som karaktäriserar den högteknologiska 

branschen tillsammans med att företagen har hög affärsrisk.  

 

Under processens gång finner man dock likheter mellan vad som anses vara de kritiska 

faktorerna inom teorin samt de faktorer som det läggs tyngd vid enligt empirin. 

Synergieffekterna som kan utvinnas från fusioner och förvärv anges ofta som motiv 
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till dessa processer och så även i fallen med hightech start-up bolag. 

Kostnadsnedskärningar eftersträvas och fokus läggs på att bli marknadsledare. Det 

krävs däremot att man utvecklar de klassiska värderingsmetoderna för dessa bolag om 

man skall kunna beräkna deras värde.    

    

6.1 Förslag till vidare forskning 

Trots det begränsade antal intervjuer som utförts i samband med uppsatsen och dess 

avsaknad av statistiskt rättfärdigande kan man utifrån uppsatsen se vissa mönster. Då 

uppsatsen endast har tangerat varje del av den fullständiga fusions- och 

förvärvsprocessen anser författarna att djupare studier krävs inom respektive område 

för att få ytterligare klarhet angående de mest kritiska faktorerna vid dessa processer. 

Då fenomenet är relativt nytt finns det särskilt faktorer inom integrationsprocessen där 

författarna har begränsats. Detta beror till stor del på att många av de fusioner som 

sker görs i dagsläget. Att studera hur en integration går till i start-up bolag finner vi 

därmed av intresse. Vid fortsatt forskning vore det intressant och relevant att angripa 

problemformuleringen utifrån ett annorlunda angreppssätt. Det skulle kunna göras 

genom att intervjuarna riktar frågan om hur fusionsprocessen fortskrider samt vilka 

positiva och negativa konsekvenser den medför, till intervjupersonerna. De fick då 

möjlighet att beskriva fusionsförloppet från början till slut utan intervjuarnas 

inblandning. Detta skulle möjligen resultera i att intervjupersonerna behandlar de 

aspekter i processen som de spontant anser vara viktiga utan påminnande frågor från 

intervjuarna. Om intervjuarna dessutom inte är väl förtrogna med ämnet torde det bli 

en ren dokumentation av förloppet utan inverkan från deras egna preferenser, åsikter 

och idéer. Även att utforma fokusgrupper där intervjuarna tillsammans med 

entreprenörerna och ägarna samt övriga inblandade såsom revisorer och jurister sitter 

ner tillsammans och diskuterar ämnet. Denna typ av undersökning skulle vara 

intressant då man skulle kunna upptäcka samspelet mellan de olika parterna och skulle 

kunna leda till öppnare diskussioner då alla parter finns representerade samtidigt. 

Dessutom är fokusintervjuer svårare att styra vilket minska just intervjuareffekten.   

Slutligen tycker vi att de observationer som vi gjort i samband med undersökningen 

kan ge förslag till intressant forskning i framtiden, så väl teoretisk som empirisk.  
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