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Synergieffekter uppstår när två företag tillsammans visar ett bättre resultat än vad de hade visat 
var för sig. Trots att fusioner och förvärv har förekommit sedan början av 1800-talet är det en stor 
del som misslyckas. Det finns olika skäl till detta. Trots att dessa orsaker till misslyckanden länge 
har varit kända har nya fusionsvågor dragit igång. 
 
Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om vad som bör prioriteras i fusions- och 
förvärvsprocessen för att kunna realisera synergieffekter och därigenom skapa mervärde för 
aktieägarna. Detta uppnås genom att undersöka svenska fusioner och förvärv under tiden 1996-
2001. 
 
Metod: Vi har genomfört en kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning. Kvantitativ 
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grundlig due diligence, skapa en integrationskommitté för att behålla fokus på verksamheten. 
 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
Bo Hellgren, Due diligence, Fusioner, Förvärv, Integration, Synergieffekter 

  



  

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2003-06-04 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Ekonomprogrammet 2003/37    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep/037/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Mergers and acquisitions - The road to success   
 
 

 

Författare 
 Author 

 

Andreas Hulthén, Kim Selguson 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Background: The most common reason to mergers and acquisitions is to generate synergies. 
Synergies emerge when two collaborating companies show a better result together than they 
would have done separately. Even though mergers and acquisitions have taken place since the 
beginning of the 17th century many of them still fail to succeed. There are many reasons why. 
Despite the fact that the reasons of failure have been known for a long time, new waves of 
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Purpose: The purpose of the thesis is to contribute with knowledge about what should be given 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fusioner och förvärv är något som torde ha existerat sedan industriella 

företag började drivas i början av 1800-talet. I USA började det bli vanligt 

med fusioner och företagsförvärv under 1800-talets senare hälft. I Sverige 

finns inte någon statistik tillgänglig, men det går att anta att det även 

förekom i Sverige under denna tid. (Rydén, 1971, s 15) Under 1900-talet 

har flera fusionsvågor förekommit och den senaste startades i början av 

1990-talet (Gaughan, 1996, s 48). Under 1990-talet har det ägt rum flera 

stora fusioner och företagsförvärv, t ex Föreningsbanken - Sparbanken, 

Astra - Zeneca, Telia - Sonera.  

 

Det vanligaste motivet till fusioner och förvärv är att skapa synergieffekter 

för att kunna maximera aktieägarnas avkastning. Synergieffekterna uppstår 

när två företag tillsammans visar ett bättre resultat än vad de hade visat var 

för sig. Synergieffekterna är även viktiga vid bestämmandet av 

förvärvspriset. Oftast betalas en premie för det förvärvade företaget och för 

att kunna skapa mervärde för aktieägaren krävs att synergieffekterna 

överstiger premien. (Eccles et al, 1999, s 140) 

 

En annan orsak till fusioner och förvärv är dagens hårda affärsklimat, som 

kräver att företag är konkurrenskraftiga. För att kunna svara upp till 

konkurrensen krävs effektivitet och det kan uppnås genom att växa. När en 

bransch är mogen och tillväxten börjar mattas måste företagen agera för att 

inte tappa mark till sina konkurrenter. För att kunna fortsätta växa i ett 



 
 

Inledning 
 

 

2

 

sådant läge krävs att företagen förvärvar eller fusionerar sig med andra 

företag för att överleva. (Dagens Industri, 2003-01-20) 

 
”Närmare 90 procent av alla företag försvinner och det handlar om att 

vinna eller försvinna, fusioner är helt kritiska för dem som vill öka sina 

chanser att överleva.” 

   Källa: Dagens Industri, 2003-01-20 

 

Trots att det är så viktigt med fusioner och förvärv är det en stor del av 

dessa som misslyckas (KPMG, 1999, s 2). En förklaring till det är att 

företagsledningar genomför fusioner och förvärv, på bekostnad av den 

lönsamhet som ägarna eftersträvar, för att få mera makt, högre inkomster 

och högre status (Lindvall, J, 1991, s 19). Mer än en tredjedel av alla de 

stora internationella fusioner som genomfördes under de senaste 

högkonjunkturåren bryts nu upp. En nästan lika stor andel av de VD:ar och 

finansdirektörer som drev de stora omskrivna fusionsprocesserna har fått 

sparken. (Dagens Industri, 2002-03-04) 

 

En annan förklaring till den höga misslyckandefrekvensen är att det 

fokuseras för mycket på kostnadsbesparingar istället för att uppmärksamma 

intäktssidan (Bekier et al, 2001, s 6). Medan de fusionerade företagen 

minskar sina kostnader passar konkurrerande företag på att ta 

marknadsandelar, vilket betyder att de fusionerade företagen behöver 

minska kostnaderna ytterligare för att kunna upprätthålla samma vinstnivå 

och bevara marknadsvärdet på företaget. 

 

Integrationen av de inblandade företagen i en fusion eller ett förvärv är 

oftast nyckeln till att lyckas realisera synergieffekter (Habeck et al, 2000, s 
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5). I fusioner och förvärv är det viktigt att ta hänsyn till personalen. I de fall 

där företagsledningen ej tar hänsyn till företagskulturerna och 

styrningsproblemen när planeringen av integrationen av företagen sker 

misslyckas ofta fusionen eller förvärvet. 

 
"Organisationen ses oftast som en rationell förutsägbar enhet som kan 

illustreras med rutor eller pyramider. Ledningen tar därför för givet att 

förändringsarbetet genast ska ge synliga resultat. Men att förändra attityder 

och förhållningssätt kan ta flera år." 

   Källa: Dagens Industri, 2001-06-05 

 

Trots att dessa orsaker till misslyckanden länge har varit kända har nya 

fusionsvågor dragit igång. 

1.2 Problemdiskussion  
Ämnet fusioner och förvärv är ett hett ämne inom forskningen och det 

faktum att mellan 50 och 80 procent av alla fusioner och förvärv anses vara 

misslyckade. Vad är det då som gör ett fusions- eller förvärvsprojekt 

misslyckat? Ur vems synvinkel är det misslyckat? Det finns två synvinklar; 

aktieägarens och företagets. I en undersökning av KPMG (1999, s 2) ansåg 

82 % av de intervjuade att fusionen eller förvärvet lyckats medan endast 17 

% av företagen hade lyckats tillföra aktieägarna extra värde. Vi anser att 

det bör vara aktieägarnas synvinkel som bör vara det viktigaste på grund av 

att det är ledningarna i företagen som styr på uppdrag ifrån ägarna. 
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Vid förvärv betalas oftast ett pris som är högre än marknadsvärdet för det 

förvärvade företaget. Mellanskillnaden kallas för premie och för att 

rättfärdiga premien och de kostnader som uppkommer vid förvärvet krävs 

att synergieffekter uppkommer i motsvarande storleksordning. Vid fusioner 

gäller att synergieffekter måste täcka upp kostnaderna för samgåendet. Före 

fusionen eller förvärvet kunde aktieägarna i det förvärvande företaget köpa 

aktier i det förvärvade företaget utan att betala en premie eller de extra 

fusions- eller förvärvskostnaderna. Det gör att de inblandade företagen 

måste skapa ett mervärde tillsammans, som är minst lika stort som premien 

och kostnaderna, för att kunna skapa mervärde för aktieägarna i det 

förvärvande företaget. (KPMG, 2001, s 5) Mervärde skapas genom att 

synergieffekter uppstår vid sammanslagningen av de inblandade företagen. 

I de fall som synergivärdet ej motsvarar premien och kostnaderna förlorar 

aktieägarna i det förvärvande företaget och premien blir en ”gåva” till det 

uppköpta bolagets aktieägare (Sirower, 1997, s 20).  Fusionen eller 

förvärvet kan då ses som misslyckat. Figur 1 sammanfattar sambandet.  

Värde 
självständig 

Premie Kostnader Pris Synergi-
värde 

Skapat 
aktieägarvärde 

Förstört 
aktieägarvärde 

Figur 1: Beskrivning av sambandet mellan premie och synergier. (Källa: KPMG, 2001, s 5) 
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Det förvärvade företaget har ett värde som självständigt. Utöver det värdet 

betalar det förvärvande bolaget en premie till det förvärvade företagets 

aktieägare plus kostnader för sammanslagningen. Dessa tre delar utgör det 

pris som det förvärvande företaget totalt betalar för att göra förvärvet. 

Synergivärdet måste sedan minst motsvara premien och kostnaderna för 

sammanslagningen för att det skall skapas mervärde för aktieägarna i det 

förvärvande företaget. Den översta streckade linjen i figur 1 visar hur stort 

synergivärdet minst måste vara för att mervärde skall skapas. Blir 

synergivärdet mindre så förstörs aktieägarevärde. 

 

Vi kommer i första steget i denna studie att klassificera fusionerna och 

förvärven, som lyckade och misslyckade, utifrån ovanstående resonemang. 

Trenderna i börskurserna från företagen under ett år före fusionen eller 

förvärvet och ett år efter kommer att jämföras mot ett konstruerat index för 

att avgöra hur företagen skall klassificeras.  

 

Varför lyckas eller misslyckas då en fusion eller ett förvärv utifrån ett 

aktieägarperspektiv? För att en fusion eller ett förvärv skall bli lyckad så 

krävs det att de planerade synergierna realiseras. Larsson och Finkelstein 

(1999, s 5) har 

tagit fram en 

modell där de 

försöker förklara 

vad som är viktigt 

vid realisationen 

av synergierna 

(Figur 2). 
 

Kombinations- 
potential  

Personal- 
motstånd  

Organisations- 
integration 

 

 

 

Synergi- 
realisation 

+ 

+ + 

–  + 

Figur 2: Synergirealisation (Källa: Larsson & Finkelstein, 1999, s 5) 
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Modellen förutspår:  

• Ju högre kombinationspotentialen är desto högre chans till 

synergirealisation och större chans till högre grad av 

organisationsintegration.  

• Ju högre grad av organisationsintegration desto större chans till 

synergirealisation och större risk till motstånd bland personalen. 

• Ju högre motstånd bland personalen desto mindre chans till 

synergirealisation. 

 

Kombinationspotentialen undersöks i en planeringsfas och efter den startar, 

under förutsättning att fusionen eller förvärvet genomförs, 

organisationsintegrationen i vilken ett personalmotstånd kan uppstå. 

Larsson och Finkelsteins (1999, s 5) modell tyder på att processen, från 

utformande av strategi till och med organisationsintegrationen, bör 

granskas för att kunna komma fram till varför en fusion eller ett förvärv 

lyckas eller misslyckas. Vi kommer således att undersöka fusions- eller 

förvärvsprocessen och ställa dess beståndsdelar i relation till en 

klassificering för att kunna komma fram till vad som gör en fusion eller ett 

förvärv lyckat eller misslyckat. 

 

Under en fusions- eller förvärvsprocess anlitas ofta utomstående experter 

för att stödja det förvärvande företaget och minimera risken för att 

misslyckas. Experterna består i vår undersökning av managementkonsulter 

och revisorer. För att undersöka vad experterna inom fusioner och förvärv 

anser om problematiken att så många fusioner och förvärv misslyckas 

kommer undersökningen även omfatta intervjuer med dessa. 
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1.2.1 Problemformulering 

Uppsatsen kommer att behandla följande problem: 

 

• Vad skiljer en lyckad fusion eller förvärv från en misslyckad i 

Sverige? 

• Vilka frågor i fusions- eller förvärvsprocessen bör prioriteras för att 

uppnå en lyckad affär? 

1.3 Syfte 
Syftet är att bidra med kunskap om vad som bör prioriteras i fusions- och 

förvärvsprocessen för att kunna realisera synergieffekter och därigenom 

skapa mervärde för aktieägarna. Detta uppnås genom att undersöka svenska 

fusioner och förvärv under tiden 1996-2001. 
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2 Metod 
I metodkapitlet diskuteras hur uppsatsarbetet har gått tillväga praktiskt. 

Metodkapitlet syftar till att visa hur undersökningen har utformats för att 

läsaren skall kunna värdera resultaten och om så önskas göra om 

undersökningen. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

2.1.1 Induktion, deduktion och abduktion 

Den vetenskapliga kunskapsutvecklingen har vuxit fram genom främst två 

olika ansatser; induktion och deduktion. En induktiv ansats innebär att det 

går att generalisera en företeelse, om den har observerats i en mängd olika 

fall, och på så sätt utvecklas teori ur empirin. Knudsen (1994, s 100) 

exemplifierar induktivism på följande sätt: 

 
”Jag har fram tills nu gjort ett stort antal empiriska observationer. Enligt 

dem har solen hittills gått upp varje morgon. Av det skälet sluter jag mig till 

att solen kommer fortsätta att gå upp varje morgon i framtiden.”  

Källa: Knudsen, 1994, (s 100). 

 

Detta är enligt Knudsen (1994, s 100) ett induktivt resonemang. En svaghet 

med en induktiv ansats är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 

198) att induktion sällan bygger på samtliga möjliga observationer. Det 

leder till att forskaren genom att göra ytterligare observationer kan finna 

undantag. 
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Deduktion är en logisk slutledning där slutsatser om enskilda företeelser 

dras från tidigare formulerade teorier. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(1999, s 198) formulerar det enligt följande:  

 
”Alla företag kan gå i konkurs, A är ett företag, A kan gå i konkurs.” 

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, (s 198). 

 

Vid en deduktiv ansats är det inte bara viktigt att granska det logiska 

resonemanget utan även de premisser som det bygger på. I ovanstående 

exempel blir det då viktigt att granska om alla företag kan gå i konkurs.  

 

Det finns även en tredje variant som benämns abduktion. En abduktiv 

ansats innebär att utgångspunkt tas ur en empirisk relevant fråga. Detta 

innebär inte att undersökningen bortser från de teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för den deduktiva ansatsen. Kombinationen av den 

induktiva och deduktiva ansatsen kan innebära att tidigare fall används som 

inspiration för att upptäcka mönster och öka förståelsen. (Kirkeby, 1994, s 

145ff) 

 

Vi började med att sätta oss in i området fusioner och förvärv. Förarbetet 

gjordes genom att diverse artiklar och rapporter lästes igenom för att skapa 

en grundläggande förståelse av begreppen fusion och förvärv. 

 

Efter att valt ut företag, vilket kommer att beskrivas i ett senare avsnitt, 

sökte vi reda på information om aktiekursen för respektive företag och för 

respektive bransch. Informationen använde vi sedan för att se hur 

respektive företag hade presterat före och efter fusionen eller förvärvet i 

förhållande till ett branschindex. Genom dessa beräkningar kunde vi sedan 
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se om aktieägarvärdet ökat eller miskat till följd av fusionen eller förvärvet. 

För att fastställa om det fanns andra faktorer som kunde ha påverkat läste vi 

igenom årsredovisningar och prospekt för fusionerna och förvärven. Sedan 

samlades empiriskt material in genom intervjuer med personer som haft 

god insikt i fusions- eller förvärvsprocessen. När det empiriska arbetet var 

slutfört insåg vi att för att kunna uppfylla vårt syfte behövde vi revidera vår 

teoretiska referensram. Detta samspel tycker vi tyder på en abduktiv ansats. 

2.1.2 Positivism och hermeneutik 

Två viktiga förhållningssätt inom vetenskapsteori är hermeneutik och 

positivism (Eriksson & Wiedersheim, 1999, s 197). Ordet positivism 

myntades av den franske filosofen A Comte, där det positiva representerar 

något säkert, verkligt och precist (Andersen, 1994, s 194). En positivistisk 

ansats bygger på att det finns en sann verklighet som vi kan få kunskap om 

genom att kvantitativa mätningar och logiska resonemang. Enligt Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (1999, s 198) så finns det endast två källor till denna 

kunskap: 

 
 ”det vi kan registrera med våra fem sinnen och det vi kan resonera oss 

fram till med mänsklig logik, vårt förnuft.”  

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999 (s 198). 

 

En viktig del i positivismen är forskarens opartiskhet, forskningsresultatet 

skall vara oberoende av vem det är som genomfört observationerna, fört 

resonemangen. En ny forskare skall med samma information och kunskap 

kunna göra om undersökningen och komma till samma resultat. (Andersen, 

1994, s 186-187) 
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Hermeneutik betyder tolkningskonst eller tolkningslära. Hermeneutik har, 

som översättningen antyder, ett tolkande syfte till skillnad från 

positivismen som har ett förklarande syfte. Hermeneutikens metoder 

grundar sig i tanken att alla texter är skrivna av subjekt och för att kunna 

tolka måste man försöka återskapa det subjektiva tillståndet hos författaren 

(Andersen, 1994, s 187). På senare tid så har begreppet vidgats, eftersom 

det inte bara är texter som skapas av individer, utan även enskilda 

handlingar etc. Hermeneutik innebär alltså att en forskare försöker att förstå 

en annan persons handlingar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s 220).  

 

Positivism och hermeneutik är två ytterligheter av vetenskapliga 

förhållningssätt och vi tror att det är svårt att passa in helt inom ett av dem. 

Vi tror att vi och många andra forskare arbetar med en kombination av de 

båda förhållningssätten.  

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Det finns olika undersökningsmetoder och de kan delas upp i kvalitativa 

och kvantitativa. Båda metoderna strävar efter att ge en bättre förståelse av 

det studerade fenomenet men med olika tillvägagångssätt. Kvalitativa 

metoder brukar ofta betraktas som mjuka och dess företrädare förnekar att 

allt går att göra mätbart (Andersen & Gamdrup, 1994, s 70). 

 
”Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består 

av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför 

inte kan mäta och väga det.”  

Källa: Andersen & Gamdrup, 1994 (s 71). 
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Kvalitativa metoder bygger på en dubbelriktad kommunikationsrelation där 

det studerade objektet ses som ett subjekt. De kvantitativa metoderna är, till 

skillnad mot de kvalitativa, en envägskommunikation. Kvantitativa 

metoder har som utgångspunkt att allt går att kvantifiera, så länge som 

forskaren har använt tillräckligt stor precision vid observationerna. Syftet 

med kvantitativa metoder är att fånga egenskaper undersöka dem med en 

eller flera variabler. (Andersen & Gamdrup, 1994, s 70) 

 

Vår undersökning har inslag av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Kvantitativ i form av de beräkningar som vi gjort för att fastställa hur 

respektive företag har gått i förhållande till index. Kvalitativ genom de 

intervjuer som gjorts ute på företagen för att fastställa hur man har 

genomfört fusionen eller förvärvet. 

2.2.2 Fallstudie eller tvärsnittsstudie 

En fallstudie innebär att ett fåtal objekt undersöks utifrån en mängd olika 

parametrar. I en tvärsnittsstudie däremot så undersöks ett fåtal parametrar 

på en stor mängd olika fall som sen vanligtvis bearbetas genom någon form 

av statistisk metod. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s 103-104)  

 

Vår undersökning har inslag av båda typerna av undersökningsansats, och 

passar därför inte in helt i någon av dem. Den är ingen tvärsnittsstudie 

eftersom vi endast tittar på ett fåtal av alla företag. Men det är inte heller 

någon fallstudie då vi dels tittar på så många som 10 företag och dels inte 

har intervjuat mer än en person på varje företag. Målet med utformandet av 

undersökningsansatsen är att vi skall försöka uttala oss vad bör prioriteras i 

fusions- eller förvärvsprocessen. 
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Tabell 1: Företag som ingår i studien 

2.2.3 Val av företag 

2.2.3.1 Fallföretag 

Det har under senare delen av 90-talet skett en stor mängd fusioner och 

förvärv, detta gjorde att vi inledningsvis inte såg det som något problem 

med att finna helsvenska fusioner och förvärv. Efter en närmare 

undersökning av de genomförda fusionerna och förvärven visade det sig att 

en stor del av de genomförda affärerna var utländska uppköp av svenska 

företag. Då vi endast avser att undersöka fusioner och förvärv där det 

förvärvande företaget är svenskt så minskade antalet möjliga affärer 

drastiskt.  Ett annat kriterium som påverkade vårt val av företag var att de 

var tvungna att vara noterade på Stockholmsbörsen. Detta för att vi skulle 

kunna avgöra om de var 

lyckade eller 

misslyckade. Slutligen 

valde vi att inte ta med så 

kallade IT-företag.  

Anledningen till att vi 

inte tog med IT-företag 

var att vi ansåg att 

fluktuationen i 

aktiekurserna i dessa 

bolag var för stor och 

genom det svåra att 

klassificera som lyckade 

eller misslyckade ur ett 

aktieägarperspektiv. 

 

Kontaktade företag Företag som ingår i studien 
Autoliv Autoliv 
Cloetta Fazer Drott 
Drott Föreningssparbanken 
Elanders Handelsbanken 
Eniro NCC 
Finnveden Nobel Biocare 
Föreningssparbanken Nordnet 
Gambro Saab 
Handelsbanken Scandic 
JP Nordiska Volvo 
NCC  
Nobel Biocare  
Nordnet  
Saab  
Scandic   
Sweco  
Tornet  
Wedins skor  
Volvo  
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Utifrån ovanstående förbehåll valde vi ut 19 fusioner eller förvärv som 

skedde mellan 1996 till och med 2001. Av dessa 19 valde 10 stycken att 

medverka i undersökningen (se tabell 1 föregående sida).  Att vi valde 1996 

som startår var att det enligt vår mening kunde bli svårt att hitta rätt 

personer att intervjua om vi gick längre tillbaka. Orsaken till att vi satte 

2001 som slutdatum var att fusionerna skulle få en chans att uppnå 

synergier och samordningsvinster. 

2.2.3.2 Konsulter 

Under fusions- eller förvärvsprocessen anlitas ofta konsulter som stöd. För 

att undersöka vad konsulterna anser vad som bör prioriteras kontaktade vi 

en revisionsbyrå, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, och ett konsultbolag, 

McKinsey. Båda företagen tillhandhåller tjänster inom fusioner och 

förvärv, t ex due diligencegranskningar och råd om lämpliga metoder vid 

integrationsprocessen. 

2.2.4 Intervjuer 

Det finns olika sätt att samla in information. Vi har främst använt oss av 

besöksintervjuer och i viss mån av telefonintervjuer. Fördelen med 

intervjuer, enligt Eriksson och Wiedersheim-paul (1999, s 86), är att 

intervjuaren har möjlighet att följa upp frågorna och på så sätt få en djupare 

förståelse av det undersökta fenomenet, i vårt fall respondentens syn på 

fusions- eller förvärvsprocessen. 

 

En intervju är kommunikationsprocess där intervjuaren vill skaffa sig 

information från den intervjuade (Andersen & Gamdrup, 1994, s 80). För 

att intervjuaren skall få den önskade informationen så styrs intervjun för att 

bibehålla fokus på det önskade ämnet. 
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Det finns olika typer av intervjuer. Andersen och Gamdrup (1994, s 83-84) 

använder begreppen standardiserad, icke standardiserad, strukturerad och 

icke strukturerad, för att beskriva olika typer av intervjuer. I en starkt 

standardiserad intervju är frågornas innehåll, form och ordning bestämd på 

förhand och det finns ingen möjlighet att ändra ordning eller innehåll. I en 

icke standardiserad intervju är det möjligt att göra ändringar genom att till 

exempel omformulera frågor och ändra ordning på frågor för att de skall 

passa situationen bättre. Med strukturerad och icke strukturerad så menas 

frågornas grad av öppenhet. En öppen fråga (icke strukturerad) kan 

respondenten svara på olika sätt och är fri att utveckla sina egna tankar. En 

sluten fråga (strukturerad) har ett begränsat antal svarsmöjligheter. 

 

Vi har använt oss av en relativt standardiserad, icke strukturerad 

intervjuteknik. Det vill säga att vi har haft en klar intervjuguide som vi har 

hållit oss till och respondenten har haft möjlighet att formulera sina egna 

svar utifrån sina erfarenheter och attityder. Intervjuguiderna för 

intervjuerna med fallföretagen och konsulterna finns i bilaga 1 och 2. Vi 

har dock gjort avsteg från den standardiserade intervjutekniken när vi vid 

ett fåtal fall har förklarat vad vi menat eller omformulerat frågor. Vi har 

genom valet av intervjuteknik försökt skapa möjligheter för jämförelse 

mellan respondenternas svar, utan att styra dessa genom att ha 

förutbestämda svarsalternativ. 

 

Vi har vid alla intervjuer använt oss av bandspelare. En stor fördel med att 

använda bandspelare är att vi som intervjuare kan koncentrera oss på att 

ställa frågor och att vi inte missar respondentens svar. Det finns givetvis 

risk att inspelning av intervjun kan hämma respondenten. Vi tror dock att 
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denna risk är relativt liten då vi intervjuat individer i ledande positioner i 

företagen som rimligtvis har en vana av intervjuer och presentationer. 

 

För att uppfylla etikidealet har vi erbjudit samtliga respondenter att läsa 

igenom intervjuerna och korrigera felaktigheter. I presentationen av 

resultaten har vi efter önskemål utelämnat källor till citat för att det inte 

skall gå att identifiera enskilda företag. 

2.2.5 Klassificering av fusioner och förvärv 

Det finns tre sätt att bedöma om ett förvärv eller en fusion är misslyckad 

eller lyckad (Bild, 1998, s 135). Det första är att utgå ifrån redovisningsdata 

och genom det undersöka hur förvärvet eller fusionen påverkat kassaflödet, 

resultatet, balansräkningen och så vidare. Det andra sättet är att undersöka 

hur fusionen eller förvärvet påverkat börskursen. Det tredje sättet är att 

utifrån intervjuer på företag fastställa om ett förvärv eller fusion är lyckat 

eller misslyckat. Vi har valt att utgå ifrån sätt nummer två och undersöka 

hur börskursen för respektive företag utvecklat sig före och efter tidpunkten 

när fusionen eller förvärvet annonserats och sedan jämföra företaget med 

ett branschindex. Vi har hämtat inspiration från en undersökning som heter 

”Unlocking shareholder value: the keys to successgjord” av KPMG UK 

(1999). I den undersökningen så klassificerar de fusionerna och förvärven 

som: 

 

• Lyckade 

• Varken lyckade eller misslyckade 

• Misslyckade 
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De väljer att lägga de varken lyckade eller misslyckade till de lyckade för 

att skapa två kategorier; lyckade och misslyckade. Det kommer dock inte vi 

att göra utan vi kommer att behålla de tre kategorierna. 

2.2.6 Branschindex 

Vid framräkning av branschindexen har vi utgått ifrån dagliga börskurser 

hämtade från Stockholmsbörsens hemsida. Kriteriet för att ingå i 

branschindexet var att i så stor omfattning som möjligt ha en liknande 

verksamhet. För vissa av företagen i undersökningen finns få företag med 

liknande verksamheter vilket gjorde att indexet endast består av ett företag. 

Detta kan eventuellt skapa problem, men i och med att vi undersöker 

trender så kan det räcka med ett företag. Går det att utläsa en reaktion vid 

fusions- eller förvärvstillfället anser vi att det räcker med att endast jämföra 

med ett företag. 

 

Indexen i undersökningen är så kallade ”equal-weighted indexes”, det vill 

säga att företagen i indexen påverkar indexen lika mycket oavsett pris eller 

börsvärde (Lofthouse, 2001, s 103). Anledningen till att vi valde det är att 

de är lätta att räkna och vi har försökt att välja ut företag som är ungefär 

lika i börsstorlek vilket betyder att en viktning inte hade påverkat resultatet. 

Indextidpunkten sattes vid fusions- eller förvärvstidpunkten, d v s 

presentationen av förvärvet eller fusionen, och framräkningen av indexet 

har utförts enligt följande formel: 

 
aktiern

Börskurs
Börskurs

Börskurs
Börskurs

Indexvärde nktindextidpuvidaktie

aktie

nktindextidpuvidaktie

aktie∑ 









++

=

...
2

2

1

1
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Börskursaktie1, aktie2… är variabler som varierar över tiden, i vårt fall dagligen 

ett år före fusions- eller förvärvstidpunkten och ett år efter.  

 

Fallföretagets börskurs har även det räknats om till ett index med 

indextidpunkten vid fusions- eller förvärvstidpunkten enligt formeln: 

 

Börskursfallföretag är en variabel som varierar över tiden, i vårt fall dagligen 

ett år före fusions- eller förvärvstidpunkten och ett år efter.  

 

För att sedan kunna presentera branschindexet som en vågrät linje i 

diagrammen har indexvärdet för fallföretaget ställts i relation till 

indexvärdet för branschindexet vid tidpunkten t enligt följande formel: 

nktindextidpuvidgfallföreta

gfallföreta

Börskurs
Börskurs

Indexvärde =

1=⇒

⇒=

ttidpunktenvidexBranschind

ttidpunktenvidgFallföreta
ttidpunktenvidexBranschind

ttidpunktenvidgFallföreta

Indexvärde

Indexvärde
Indexvärde
Indexvärde
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2.2.7 Klassificering 

Klassificeringen av fusionerna eller förvärven sker utifrån diagram 

innehållande värdena, som räknats fram med hjälp av formlerna beskrivna i 

föregående kapitel. De som klassificeras lyckade kan se ut på följande sätt: 

I diagrammet till vänster i figur 3 har fallföretaget före tidpunkten för 

fusionen eller förvärvet stadigt tappat i jämförelse med index. Efter 

förvärvet stabiliserar sig fallföretaget kring index och genom det kan 

fusionen eller förvärvet klassificeras som lyckad utifrån ett 

aktieägarperspektiv. I diagrammet till höger i figur 3 följer fallföretagets 

börskurs index före fusionen eller förvärvet. Efter stiger fallföretagets 

börskurs jämfört index och i och med det kan fusionen eller förvärvet 

klassificeras som lyckad. 
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Figur 3: Exempel på lyckade fusioner eller förvärv 
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Figur 4: Exempel på misslyckade fusioner eller förvärv 
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De som klassificeras som misslyckade kan se ut på följande sätt: 

I diagrammet till vänster i figur 4 har fallföretagets börskurs före 

tidpunkten för fusionen eller förvärvet följt index. Efter tappar fallföretaget 

stadigt och genom det kan fusionen eller förvärvet klassificeras som 

misslyckad. I diagrammet till höger i figur 4 stiger fallföretagets börskurs 

jämfört med index före fusionen eller förvärvet. Efter fusionen eller 

förvärvet stabiliseras fallföretaget kring index och i och med det kan 

förvärvet klassificeras som misslyckad. 

 

De som klassificeras som varken misslyckade eller lyckade uppvisar ingen 

förändring i trend efter att fusionen eller förvärvet presenterats jämfört med 

trenden före fusionen eller förvärvet. 
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3 Undersökningsvariabler 
Detta kapitel ska ses som en genomgång av de variabler vi har valt att titta 

på i vår undersökning om vad som bör prioriteras i fusions- och 

förvärvsprocessen. Kapitalet ämnar även öka förståelsen till hur en fusion 

eller ett förvärv går till i teorin. 

3.1 Motiv till fusioner 
Enligt Trautwein (1990, s 284) finns det fyra övergripande grupper av 

motiv till fusioner och förvärv (se tabell 2). Referenserna i tabellen är några 

exempel på vilka Trautwein byggt sina teorier på. 

De flesta teorierna till varför fusioner och förvärv planeras och genomförs 

utgår ifrån att de skall gynna köparens aktieägare. Fusioner och förvärv kan 

även komma till stånd genom att ledningen ser till egna intressen istället för 

se till aktieägarnas.  Ett tredje motiv är att fusioner och förvärv är ett 

resultat av ett företag interna processer. Det sista motivet är att fusioner och 

förvärv är ett makroekonomiskt fenomen. (Trautwein, 1990, s 284) 

Motiv Teorier 
Efficiency theory (Porter, 1985) (Jensen, 1984) 

Monopoly theory (Porter, 1985) (Edwards, 1955) 

Valuation theory (Steiner, 1975) (Wensley, 1982) 

Fusionen eller förvärvet gynnar 
köparens aktieägare 
 

Raider theory (Holderness & Sheehan, 1985) 

Empire-building theory (Berle & Means, 1933) 
(Baumol, 1959) 

Fusionen eller förvärvet gynnar 
ledningen 

Hubris theory (Roll, 1986) Ej i Trautweins artikel 
Fusioner och förvärv 
uppkommer genom processer 

Process theory (Simon, 1957) (Allison, 1971) 

Fusioner och förvärv är ett 
makroekonomiskt fenomen  

Disturbance theory (Gort, 1969) 

Tabell 2: Motiv till fusioner och förvärv 
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3.1.1 Fusionen gynnar köparens aktieägare 

Enligt efficiency theory är det främsta motivet till fusioner och förvärv att 

skapa synergier mellan de inblandade företagen (Trautwein, 1990, s 284). 

Enligt Larsson och Finkelstein (1999, s 5) kan fyra olika källor till 

synergier kan urskiljas:  

 

1. Finansiella synergier resulterar i lägre kapitalkostnader. Om en 

fusion sker ur ett diversifieringsperspektiv utökas företagets 

investeringsportfölj och den systematiska risken sänks. Genom att 

växa sig stor kan ett företag få tillgång till billigare kapital. En intern 

kapitalmarknad kan allokera kapital mer effektivt. 

 

2. Operationella synergier uppkommer när två enheter slås ihop och 

kostnadsbesparingar uppstår eller kunskap överförs så att företaget 

kan erbjuda unika produkter eller tjänster. 

 

3. Ledningssynergier uppkommer när köparens ledning har bättre 

kunskap om planering och övervakning och en bättre 

motiveringsförmåga, som kan få det uppköpta företagets lönsamhet 

att öka. 

 

4. Marknadssynergier uppkommer genom att skapa mindre konkurrens 

på marknaden och få större förhandlingskraft vid t ex inköp. 

 

Monopoly theory förklarar att fusioner och förvärv planeras och genomförs 

för att skapa makt på marknaden (Trautwein, 1990, s 285-286). De olika 

sätten att minska konkurrensen kan vara: 
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1. Ett köp av en lönsam produktlinje kan stödja en existerade 

produktlinje i kampen om marknadsandelar i en hårt 

konkurrensutsatt marknad för att produkten skall överleva och i ett 

senare skede ge lönsamhet. 

 

2. Förvärva ett konkurrerande företag för att minska konkurrensen på 

marknaden.  

 

3. Förvärva företag för att avskräcka företag att slå sig in på 

markanden.  

 

Valuation theory argumenterar att fusioner och förvärv är planerade och 

genomförda av en företagsledning som har bättre information om det 

uppköpta bolaget än aktiemarkanden har. Företagsledningar kan ha unik 

information om möjliga fördelar som kan hänföras till en fusion. 

(Trautwein, 1990, s 286) 

 

Inom Raider theory försöker det förvärvande företaget att få till stånd en 

transferering av värde till det egna bolaget på bekostnad av aktieägarna i 

det förvärvade företaget. Trautwein (1990, s 289) anser dock att motivet är 

ologiskt och ogenomförbart på grund av att det förvärvande företaget alltid 

betalar en premie för att kunna förvärva hela bolaget. 

3.1.2 Fusionen gynnar ledningen 

Enligt Empire-building theory planeras och genomförs fusioner och förvärv 

av en företagsledning för att maximera deras egen nytta i stället för 

aktieägarnas. Höga chefer tycker om att leda stora företag och att ha stor 
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makt och således förvärvas företag som inte hade förvärvats om de utgått 

ifrån att maximera aktieägarnas nytta. Inom Empire-building teorin finns 

även överbetalningshypotesen som går ut på att företagsledningar betalar 

överpriser för företag på grund av att de är överoptimistiska om 

synergieffekter och att de handlar i sina egna intressen i stället för 

aktieägarnas. (Trautwein, 1990, s 287) 

 

Roll (1986) försöker med sin Hubris theory förklara varför ledningar kan 

tänka sig att betala en premie för ett företag som redan är korrekt värderat 

av marknaden. Ledningar felvärderar och överskattar sina egna värderingar 

av företag och därigenom förvärvas företag med en alltför stor premie och 

som annars skulle ha ignorerats. Ledningen ser till sina egna intressen och 

förvärvar företag utan att försöka skapa värde för det köpande företaget och 

aktieägarna. 

3.1.3 Fusioner och förvärv uppkommer genom 
processer 

Process theory förklarar fusioner och förvärv utifrån ett företags interna 

processer. Organisationer söker sig till rutiner, som tidigare varit 

framgångsrika, för att lösa problem som uppkommer. Nya lösningar 

uppfinns endast om de gamla misslyckats. Över tiden lär sig organisationen 

olika rutiner för att överkomma olika problem och det gör att alla beslut ej 

är rationella. Även politiska spel inom organisationen ger upphov till 

orationella beslut. (Trautwein, 1990, s 288) 
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3.1.4 Fusioner och förvärv är ett makroekonomiskt 
fenomen 

Enligt disturbance theory orsakas fusionsvågor av oroligheter i ekonomier 

nationellt eller globalt. Oroligheterna orsakar förändringar av individuella 

förväntningar och ökar känslan av osäkerhet. Förändringarna av 

förväntningar leder till att företag värderar tillgångar på olika sätt vilket kan 

leda till att företag förvärvar eller fusionerar sig.  (Trautwein, 1990, s 290) 

3.2 Förvärvs- och fusionsprocessmodell 
Vi kommer i detta avsnitt visa en modell för hur arbetet med en fusions 

eller ett förvärvs genomförande kan gå till. Mirvis och Marks (1992, s 59ff) 

beskriver i sin bok en ”textboksmodell” på hur arbetet före 

organisationsintegrationen (steg 1-4) bör gå till och till den har vi lagt det 

femte steget organisationsintegration ( figur 5). 

3.2.1 Formulera en strategi 

När ett företag sätter upp sin strategi bör de börja med att utvärdera sin 

egen konkurrenskraft och marknadsposition, sina styrkor och svagheter och 

1. Formulera en strategi och ställ 
upp kriterier för en idealkandidat. 

2. Identifiera och plocka ut 
lämpliga fusionspartners/ 
förvärvskandidater 

3. Förbereda ett bud 

4. Förhandla och slutföra affären 

5. Organisationsintegration 

Figur 5: Förvärvs- och fusionsprocess modell (Källa: Mirvis och Marks, 1992, s 59) 
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mål med verksamheten. Resultatet visar vilken väg som skall följas för 

ökad tillväxt, ökad lönsamhet eller stärkt marknadsposition. En väg kan 

vara att förvärva ett annat företag eller fusionera sig. (Mirvis & Marks, 

1992, s 59) 

 

Om strategin säger att en fusion eller ett förvärv är lämplig bör kriterier 

ställas upp för vad för typ av fusion eller förvärv som skall göras och vilka 

egenskaper företaget, som skall förvärvas, skall ha. Det kan vara strategiska 

eller finansiella kriterier. (Mirvis & Marks, 1992, s 59) Olve (1988, s 45ff) 

skriver att det finns kvalitativa och kvantitativa kriterier, som kan ses i 

tabell 3. 

Kvalitativa  
Affärsprofil Vilken bransch och kompetens önskas? 
Företagsform Familjeägt, börsbolag…? 
Ledning Vill man att ledningen stannar eller inte? 
Marknad På vilken marknad önskar man att befinna sig? 
Geografisk koncentration Var finns verksamheten och hur utbredd är den? 
Särdrag Önskas någon särskild kompetens? 
Förvärvsklimat Är ett fientligt uppköp tänkbart? 
  

Kvantitativa  
Stabil tillväxt Vilken tillväxt önskas? 
Rörelseresultat Vilken vinstmarginal önskas? 
Skuldsättning Vilken soliditet önskas? 
Lönsamhet Vilken avkastning på sysselsatt kapital önskas? 
Fakturering Vilken storlek på företag önskas? 
Rörelsekapital Hur många månaders försäljning bör rörelsekapitalet 

omfatta? 
Marknadsandel Vilken marknadsandel inom företagets segment önskas? 
Förvärvspris Vilken högsta vinstmultiplikator önskas? 

 

Tabell 3: Exempel på kvalitativa och kvantitativa kriterier vid bestämmande av idealkandidat 

 (Källa: Olve, 1988, s 45) 
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3.2.1.1 Typer av fusioner och förvärv 

Fusioner och förvärv är ofta kategoriserade som horisontella, vertikala eller 

konglomerat.  

Horisontella 

Enligt Gaughan (1996, s 125) äger en horisontell fusion eller förvärv rum 

när två konkurrenter går samman eller när en konkurrent köps upp. De två 

företagens produkter är antingen lika eller påminner om varandra. 

Företagen kan vara verksamma på samma geografiska marknad eller kan 

de verka på olika platser. Det strategiska målet med en horisontell fusion 

eller förvärv är öka sin marknadsandel på hemmamarknaden utan att 

behöva växa organiskt, på egen hand, eller att få tillgång till en ny marknad 

och därigenom få en starkare position på marknaden. 

Vertikala 

Enligt Hitt et al (2001, s 153) har en vertikal fusion eller förvärv skett när 

två företag som har en köpar-säljar relation går samman eller någon av 

dessa köps upp. En vertikal fusion eller förvärv kan antingen vara bakåt 

eller framåt. När fusionen eller förvärvet sker bakåt köps en leverantör upp 

och när det sker framåt köps en distributör eller kund upp. Genom vertikala 

fusioner och förvärv tas kontroll över värdekedjan och det kan resultera i 

en starkare position på marknaden. Vertikala fusioner och förvärv 

uppkommer även på grund av att köparen vill säkerställa tillgången till 

material för sina produkter eller distributionen av produkterna. (Gaughan, 

1996, s 133) 

Konglomerat 

Enligt Gaughan (1996, s 8) uppstår en konglomerat fusion eller förvärv när 

de inblandade företagen varken är konkurrenter eller har en köpar-säljar 
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relation. De inblandade företagen avser med en konglomerat fusion eller 

förvärv att diversifiera sin verksamhet. En orsak till det kan vara en vilja att 

etablera sig i en industri med en högre lönsamhet. Det förvärvande 

företagets industri kan ha kommit in en mogen fas där det är svårt att ha 

hög lönsamhet på grund av hög konkurrens och behöver därför hitta en ny 

produkt där marknaden inte är lika mogen för att där finna en högre 

lönsamhet. En annan orsak till konglomerat fusioner och förvärv är att 

försöka skydda sig mot ekonomiska svängningar. Genom att förvärva en 

produkt som inte följer samma affärscykel kan risken för påverkan av 

dåliga tider minskas och därigenom sjunker risken i företaget vilket kan 

leda till t ex billigare kapital. 

3.2.2 Identifiera och plocka ut lämpliga fusions- eller 
förvärvs kandidater 

Efter att strategi har lagts bör en idealkandidat skapas utifrån de kriterier 

som ställts upp. Sedan kan arbetet börja med att identifiera så många 

företag som möjligt, som överensstämmer med idealföretaget. Olve (1988, 

s 45ff)  

3.2.2.1 Strategic and organizational fit 

 
”Strategic fit is defined here as the degree to which the target firm 

augments or complements the parent´s strategy and thus makes identifiable 

contributions to the financial and nonfinancial goals of the Parent.”  

Källa: Jemison and Sitkin, 1986 (s 146). 

 

Citatet ovan antyder att det inte bara är det uppköpta företagets likheter 

med den egna verksamhet som avgör om det lyckas. Det kan lika gärna 

vara olikheterna som gör det framgångsrikt.  Med detta menas att det inom 
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vissa områden gärna får finnas olikheter som kompletterar befintliga 

styrkor. Ett exempel hämtat ur Porters bok Konkurrensstrategi (1997, s 

336): R J Reynolds, innehavare av ett flertal livsmedelsmärken, förvärvar 

Del monte. Båda företagen är i livsmedelsbranschen men har helt olika 

styrkor. Genom förvärvet får Reynolds tillgång till Del montes 

distributionssystem. Förvärvet ger normal avkastning, men genom 

tillgången på distributionssystemet kan Reynolds öka lönsamheten för sina 

ursprungliga produkter. Exemplet visar att skillnader och likheter kunde 

skapa ett ökat värde. 

 

Nupponen (1995, s 144) identifierar tre olika områden som indikationer på 

strategic fit. Relatedness, overlapping in business processes och market 

power är alla viktiga faktorer för möjligheterna för värdeskapande: 

 

• Relatedness syftar på hur stora likheter det finns i kundbas och 

produkter. Stora likheter torde ge mindre skillnader i 

organisationskultur och borde därför vara lättare att integrera. 

 

• Overlapping in business procsses är hur stor grad av dubblering av 

funktioner, som till exempel FoU och produktion, som kommer att 

uppstå till följd av fusionen. Det kan vara svårt att tillgodogöra sig 

synergier på dessa områden (Nupponen, 1995, s 66). Anledningen 

till det är att synergierna ofta består utav uppsägningar och det kan 

skapas oro som minskar den totala synergipotentialen. 

 

• Market power är den extra makt fusionen eller förvärvet ger det nya 

företaget. Den extra makten kan ge en ökad förhandlingsstyrka 
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gentemot leverantörer som en följd av större volym. Det handlar 

även om en ökad förhandlingsstyrka gentemot konkurrenter och 

kunder. En tillräckligt stor marknadsandel kan göra att företaget kan 

påverka prissättningen på produkterna och då inte bara de egna utan 

även konkurrenternas.  

 

Organizational fit syftar på hur väl organisationerna passar ihop med 

avseende på kultur och rutiner.  Hur väl företagen passar ihop påverkar hur 

integrationen kommer att gå, men även hur bra företaget kommer att 

prestera som en enhet. Skillnader inom ledarstil och belöningssystem är två 

viktiga parametrar för hur anställda i det förvärvade företaget kommer att 

uppfatta sin situation. Vid stora skillnader i kultur, ledarstil och 

belöningssystem så är risken stor att individer från det förvärvade företaget 

kommer att lämna den nya enheten. Nupponen (1995, s 148) identifierar 

sex olika parametrar som kan ge indikation på hur väl företagen passar 

ihop:  

 

• Skillnader i ägarstruktur och organisationskultur.  

• Skillnader i nationell kultur. 

• Skillnader i storlek. 

• Skillnader i lönsamhet. 

• Det uppköpta bolagets alternativ till att bli uppköpta. 

• Tidigare förhållande mellan företagen. 

 

Nupponen (1995, s 149) delar upp dessa parametrar i två kategorier, 

”Kultur och ledarstil”, ”Vilja och maktsituation”. Skillnader i kultur och 

ledarstil syftar till att visa på vilken potential som finns för samarbete 
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mellan de anställda i de båda företagen. Vid stora skillnader inom 

organisationsstruktur och ägarstruktur ökar risken för missförstånd. Stora 

skillnader mellan nationella kulturer ställer också krav på 

kommunikationen och samarbetsviljan. Skillnader i nationell kultur handlar 

inte bara om språk utan påverkar även hur ledarstilen ser ut. Risken för att 

problem uppstår som följd av skillnader i kultur och ledarstil kan minskas 

genom en god kommunikation och genom en positiv inställning till 

förändring hos de anställda. Vilja och makt syftar på hur villigt det 

uppköpta företaget är på att delta i integrationen och arbetet med det nya 

företaget. Samarbetsviljan påverkas av vad alternativen till att bli uppköpta 

var. Individer i företag på randen till konkurs torde vara mer 

samarbetsinriktade då alternativet skulle kunna vara arbetslöshet. 

Storleksförhållandet och lönsamhetsskillnader är två faktorer som påverkar 

de anställdas inställning till att bli uppköpta. Det är lättare att acceptera att 

bli uppköpta av ett större och mer lönsamt företag. 

3.2.2.2 Synergivärde  

En första värdering av förvärvskandidater bör göras och på det här stadiet 

görs värderingar som grundar sig på antaganden och den publika 

informationen som finns att tillgå. KPMG (2001, s 2) skriver att tre värden 

på förvärvskandidater bör utvärderas: 

 

1. Basvärde är nuvärdet av framtida kassaflöden om 

förvärvskandidaten fortsätter som självständig. 

 

2. Synergivärde är det värde som uppstår när två företag slås ihop. 

Synergivärde kan uppkomma t ex från större produktionsserier, 

nedskärning av arbetskraft.  
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3. Strategivärde kan uppkomma ur t ex att bli ledande på marknaden, 

att försvara sig eller ett vertikalt förvärv. Det strategiska värdet på att 

bli ledande kan vara att kunna styra marknaden och sätta priser. För 

att inte bli omsprungen av sin närmaste konkurrent kan ett förvärv 

eller en fusion bli ett sätt att försvara sig vilket ger ett strategiskt 

värde. Ett vertikalt förvärv kan ge ett strategiskt värde genom att 

företaget säkerställer tillgången till material eller distributionen av 

produkterna. Strategivärdet kommer vidare i uppsatsen att behandlas 

som marknadssynergier och räknas till synergivärdet. 

 

Med synergier menas att värdet av två företag som slås ihop blir större än 

summan av de enskilda enheterna (Weston 1953, s 26). Ansoff (1988, s 82) 

har utryckt det som att 2+2=5 det vill säga att kombinationen presterar 

bättre än summan av de olika delarna. Synergibegreppet kommer 

ursprungligen från kemins värld och syftar där på att summan av en 

reaktion mellan två ämnen blir större än reaktionen av ämnena var för sig. 

Denna reaktion mellan två ämnen har förts över till att användas inom 

ekonomin och då ofta i sammanhanget fusioner och förvärv. Det finns 

ingen klar definition av synergibegreppet vilket en del forskare vänder sig 

emot, de menar att det inte automatiskt uppstår vinster för att en dubblering 

av funktioner elimineras (Gaughan, 1991, s 102).  Synergi är inom 

ekonomin ett begrepp som sammanfattar det totala utfallet. Ansoff (1988, s 

79) skriver att om resultat gick att härleda till varje händelse skulle behovet 

av begreppet synergi inte behövas. Med detta menar han att synergier är en 

sammanslagning av olika effekter som är svåra att värdera. Han 

sammanfattar vidare begreppet synergi i tre delar; ökade intäkter, minskade 

produktionskostnader och minskade investeringskostnader. Företaget kan 
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genom ökad volym minska sin styckkostnad och på så sätt öka sin 

marknadsandel, öka sina investeringar i FoU i jämförelse med sina 

konkurrenter utan att förlora konkurrenskraft eller öka sin avkastning och 

på så sätt attrahera mer kapital. 

 

Det finns olika sorters synergier och det varierar vilka som behandlas i 

teorin. Gaughan (1991, s 103-104) skriver om två olika sorters synergier, 

operationella och finansiella synergier. Charterjee (1986, s 120) använder 

sig av samma terminologi som Gaughan, men diskuterar därutöver 

marknadssynergier. Ansoff (1988, s 82) delar upp synergierna i 

försäljningssynergi, operationella synergier, finansiella synergier och 

ledningssynergier. Försäljningssynerier är en form av marknadssynergier 

och därför kommer vi att använda oss av marknadssynergier i diskussionen 

som följer. 

Finansiella synergier 

Finansiella synergier är fusionens eller förvärvets påverkan på 

kapitalkostnaden för den nya enheten. Enligt Trautwein (1990, s 286) så 

sänks kapitalkostnaden som en följd av fusioner eller förvärv. Gaughan 

(1991, s 105) säger att kapitalkostnaden sjunker om det finns finansiella 

synergier, men ifrågasätter om det existerar finansiella synergier. 

 

De finansiella synergierna kan delas in i två delar, de som är beroende av 

storlek på företaget och de som handlar om risken i företaget. Genom att 

företaget blir större ökar förhandlingsmöjligheterna och företaget kan på så 

sätt sänka sin kapitalkostnad. Enligt Gaughan (1991, s 105) är en annan 

konsekvens att företaget kan minska sin upplåning genom att omfördela 

medel inom företaget, det vill säga skapa en intern kapitalmarknad. En 
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intern kapitalmarknad ger ledningen möjlighet att omfördela resurser utan 

att genomföra krångliga förhandlingar med banker och kreditinstitut. 

Denna internfinansiering är dessutom billigare än extern upplåning. En 

annan finansiell synergi uppstår vid diversifiering av företagets sortiment 

genom fusion eller förvärv. Detta eftersom diversifieringen minskar den 

företagsspecifika risken, då företagets produktportfölj utökats. Enligt 

Hansson et al (2001, s 153-155) ger en lägre företagsspecifik risk en 

minskad riskpremie och därmed även en lägre kapitalkostnad. 

Operationella synergier 

Operationella synergier brukar delas upp i två delar, stordriftsfördelar och 

economies of scope.  Båda dessa synergier syftar främst till att minska 

genomsnittskostnaderna för de tillverkade enheterna.  

 

Stordriftsfördelar uppkommer från effektivare användning av resurser. 

Detta genom att företagens tillverkningar slås ihop och att det 

sammanslagna företaget då kan öka sin volym. Genom att öka sin volym 

sjunker styckkostnaden eftersom de indirekta kostnaderna kan fördelas på 

flera objekt. Detta är vanligen fallet i tillverkande företag som är beroende 

av stora volymer, för att kunna pressa styckkostnaden.  En ökad volym är 

dock inte positivt i all oändlighet, till slut uppkommer 

koordineringsproblem och andra svårigheter som driver upp kostnaden per 

enhet. Det finns dock olika uppfattningar om när ett företag når den storlek 

att det inte längre är lönsamt att öka volymen ytterligare (Gaughan, 1991, s 

103). En del forskare hävdar att de stora multinationella företagen är bevis 

på att det inte finns någon avtagande nytta av volym. Detta då många av 

dessa visar god lönsamhet. Förespråkarna av avtagande nytta av volym 

menar att de multinationella företagen skulle vara lönsammare om de var 
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mindre. Det är svårt att fastställa vem som har rätt, troligen finns det en 

storlek där ökad volym inte ökar marginalen. Det är dock svårt att 

bestämma var denna gräns går.  

 

Operationella synergier handlar inte bara om att öka volymen det är också 

vanligt att de indirekta kostnaderna minskas per produkt. De indirekta 

kostnaderna från de sammanslagna företagen kan bantas eftersom det 

oavsett om företaget har en produkt eller tio måste finnas vissa funktioner 

inom företaget (Ansoff, 1988, s 86). Det handlar således om att eliminera 

dubbla funktioner. Exempel på kostnadsbesparingar är att företaget får två 

försäljningsorganisationer, varav en kan avvecklas, genom fusionen eller 

förvärvet och denna dubblering ger möjlighet att minska de indirekta 

kostnaderna. Det är i detta fall företagets förhoppning att 2+2=3, det vill 

säga att kostnaden minskar.    

 

Enligt Porter (1997, s 336) kan kostnadsminskningen även komma ur en 

överlägsen kunskap som ett av företagen besitter. Genom att kunskapen 

överförs till det nya företaget ökar effektiviteten. Kunskapsöverföringen 

förutsätter att det ena företaget har en överlägsen kunskap om t ex 

produktionsprocessen som går att applicera på det andra företaget. Det 

räcker dock inte att enbart förbättra t ex produktionsprocessen, det måste 

även vara en förbättring som konkurrenterna inte kan genomföra. 

 
”Att äga förmågan att förbättra förvärvsobjektet är inte i sig nog. En sådan 

förmåga måste i någon mån vara speciell, för om den inte är det, finns det 

förmodligen andra företag som kommer att upptäcka samma potential. 

Dessa företag kan hålla igång anbudsgivningen, tills vinsterna från 

förbättringarna eliminerats av priset.”  
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Källa: Porter, 1997, (s 336). 

 

Genom kunskapen/förmågan kan företaget exploatera outnyttjade resurser 

och på så sätt skapa ökad effektivitet. För att lyckas med exploateringen av 

outnyttjade resurser måste företaget inte bara finna dessa, det krävs även att 

företaget lyckas med integrering, kommunikation och adaption av det 

bättre tillvägagångssättet.  

 

Economies of scope är något som talar emot gammal ekonomisk teori 

gällande värdet av specialisering (Baumol, et al, 1992, s 75). Istället för 

specialisering ser man till de besparingar som kan göras genom att utnyttja 

de indirekta funktionerna till mer än en produkt. Detta eftersom produkter 

vanligtvis utnyttjar samma indirekta funktioner. Economies of scope är ett 

vanligt motiv för fusioner eller förvärv mellan banker. Orsaken till detta är 

att ökade resurser ger banken möjlighet att bredda sitt sortiment och 

erbjuda nya tjänster som en mindre bank inte skulle klara av att erbjuda 

(Gaughan, 1991, s 104ff). 

Ledningssynergier 

Ledningssynergier är ledningens förmåga att planera och utveckla 

verksamheten för att kunna förbättra den nya enhetens verksamhet 

(Trautwein, 1990, s 284). Detta är en synergi som inte går att se resultatet 

av direkt, men är trots det en viktig del av de totala synergierna. Ansoff 

(1988, s 82-83) menar att olika företag ställs inför olika strategiska och 

organisatoriska problem. Om det förvärvande företaget upplever problem i 

det förvärvade företaget och det är problem som de redan har löst vid 

tidigare tillfällen kommer ledningen att kunna lösa dessa på ett effektivt 

sätt. Om det istället är helt nya problem för ledningen, kan det leda till 
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negativa synergier. Således uppkommer positiva ledningssynergier om 

ledningen för den nya enheten har erfarenhet av de problem som företaget 

står inför. 

Marknadssynergier 

Enligt Ansoff (1988) är en vanlig orsak till fusioner eller förvärv  en 

önskan om att öka sina marknadsandelar.  Det finns tre olika utfall som är 

möjliga: 

 

• 2+2=4 När en ny enhet har skapats genom fusion eller förvärv och 

summan av den nya enhetens marknadsandel är lika med summan 

av de tidigare enheterna. Således har ingen synergieffekt inom 

marknadsandelar uppstått till följd av fusionen eller förvärvet.  

 

•   2+2=3 Det nya företagets marknadsandel blir mindre än summan 

av de två tidigare enheterna.  

 

• 2+2=5 Det sammanslagna företagets marknads andel är större än 

summan av de två delarna. Företaget har med andra ord uppnått 

marknadssynergier. 

 

Ytterligare en marknadssynergi är enligt Nupponen (1995, s 147) att 

företaget stärker sin förhandlingsposition vid inköp och gentemot kunder. 

En förbättrad förhandlingsposition vid inköp gör att inköpspriserna kan 

pressas och därmed blir styckkostnaden lägre. Om företaget blir tillräckligt 

stort kan det även bli det som sätter priser på marknaden. 
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Intäktssynergier 

Tidigare har vi fokuserat på kostnadssynergier, det vill säga där företaget 

genom en fusion eller ett förvärv kan skära ner den totala kostnaden utan 

att det drabbar produktiviteten. Detta är dock bara en sida av 

synergibegreppet, det handlar även om att öka intäkterna. Detta är något 

som ofta missas vid fusioner (Bekier et al, 2001, s 6). En undersökning 

utförd av SMU (Southern Methodist University) visade att endast 36 % av 

fusionerna lyckades behålla sin intäktstillväxt under första kvartalet efter 

fusionen.  Undersökningen visade även att endast 11 % lyckades med att 

undvika en minskning av intäktstillväxten under tredje kvartalet. Enligt 

Bekiers et al (2001, s 7) undersökningar var minskningen av 

intäktstillväxten inte början på en J-kurva, utan snarare en minskning som 

inte återhämtades.  

 

Som nämndes ovan är intäktstillväxt av stor betydelse.  Bekier et al (2001, 

s 8) exemplifierar detta med att en minskning av intäktstillväxten med 1 % 

kräver att ytterligare 25 % kostnadsbesparingar genomförs utöver de redan 

planerade. 

3.2.3 Förbereda ett bud 

Efter att en första värdering gjorts så kan huvudkandidater utses. Av de 

ursprungliga kandidaterna som visat sig ha högst värde och passar företaget 

bra görs nu noggrannare värderingar för att kunna utse den lämpligaste 

kandidaten. VD och styrelse är de som bestämmer vilket företag som skall 

kontaktas för att undersöka om det finns någon möjlighet att köpa loss 

företaget (Mirvis & Marks, 1992, s 61). Kontakter tas mellan de inbladade 

företagen och ett letter of intent kan undertecknas. Ett letter of intent är, 
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som namnet antyder, ett avtal som fastställer köparens intentioner att 

genomföra fusionen eller förvärvet av förvärvskandidaten (Coyle, 2001, s 

34). I ett letter of intent kan en klausul om byte av konfidentiell 

information förekomma. Utifrån denna information utförs en due 

diligencegranskning av förvärvskandidaten. En due diligencegranskning är 

en av de viktigaste delarna i att förebereda ett bud. 

3.2.3.1 Due diligence 

En due diligencegranskning handlar om att infånga information och 

analysera den för att forma en vision för fusionen eller förvärvet. Enligt 

KPMG (1999, s 2) är en due diligencegranskning en faktor som företag bör 

prioritera för att lyckas med en fusion eller ett förvärv. Även Weston och 

Weaver (2001, s 90) identifierar due diligencegranskningen som mycket 

viktig för att en fusion eller ett förvärv skall lyckas. Enligt Hitt et al (2001, 

s 18) kan en noggrann due diligenceprocess omfatta ett flertal områden 

såsom balans mellan eget kapital och skulder, försäljning av tillgångar, 

överlåtelse av aktier, miljöaspekter, finansiell prestation, skattefrågor, 

human resourcefrågor, och många andra aspekter. Due diligenceprocessen 

utförs vanligtvis av revisorer, investmentbanker, jurister, 

managementkonsulter och andra specialister. En effektiv due 

diligencegranskning omfattar inte bara finansiella aspekter utan även 

kulturella, personella och andra kritiska aspekter som kan påverka visionen.   

 

Hitt et al (2001, s 19) identifierar fyra områden som en due 

diligencegranskning bör omfatta: 

 

1. De finansiella resurserna är givetvis en av de viktigaste delarna i en 

due diligencegranskning. Denna del omfattar analyser av t ex 



 
 

Undersökningsvariabler 
 

 

40 

 

kassaflödet, balansräkningen, resultatet, avkastning per anställd, 

economic value added (EVA). 

 

2. Kund- och marknadsaspekter bör analyseras för att utreda hur 

förvärvskandidaten skött sina förhållanden med sina kunder och för 

att se om det finns potentiella synergivinster att hämta. 

Undersökningar om hur stor marknadsandel relativt till sina 

konkurrenter som förvärvskandidaten innehar och upprättandet av ett 

kundnöjdhetsindex är två exempel av analyser.  

 

3. Analyser av processer inom tillverkning och administration är något 

som bör genomföras för att utreda vilka synergivinster som kan 

hämtas genom att t ex tillföra andra rutiner. De här analyserna 

inkluderar mätningar i produktionshastigheter och förbättringar över 

tiden, uppfyllanden av kvalitetsmål, utvärderingar av 

informationssystem och administrativa kostnader per anställd. 

 

4. Human resources bör även det analyseras noga. De här analyserna är 

mer kvalitativa och kan vara svåra att utvärdera. Investeringar i 

humankapital, utvärderingar av ledningskapacitet och index över 

motivation och ledarskap är tänkbara analyser inom human resources 

området. 

 

Due diligence mynnar ut i en utvärdering om hur företagens funktioner kan 

integreras och om effekten av att resurser och kompetenser överförs från 

det ena företaget till det andra (Mirvis & Marks, 1992, s 61).  
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3.2.4 Förhandla och slutföra affären 

Efter att ha formulerat strategin, identifierat och plockat ut en lämplig 

förvärvskandidat eller fusionspartner och förberett ett bud är det dags för 

att förhandla fram ett pris. Priset bestäms utifrån due 

diligencegranskningen där synergivärdet räknats fram på ett noggrant sätt. 

Det totala värdet av basvärdet och synergivärdet ger det maximala priset 

som det förvärvande företaget kan betala för att inte aktieägarna skall 

förlora på fusionen eller förvärvet (Coyle, 2001, s 33):  

 

Basvärde X 

Synergivärde Y 

Maximalt pris X + Y  

 

Synergivärdet utgör den premie som maximalt kan betalas. Skulle budet 

överstiga det maximala priset så skulle företaget och framförallt dess 

aktieägare förlora på affären. 

 

Priset kan betalas på två sätt; kontant eller med aktier. När förhandlingen 

avslutats med ett beslut av förvärvskandidatens styrelse kan budet bli 

officiellt och då kan prospekt skickas ut till aktieägarna i 

förvärvskandidaten. De får sedan ta ställning till om budet är 

tillfredställande. Om det är fallet väntar integration av de inblandade 

företagen. 

 

Att vara noggrann i processen före fusions- eller förvärvsbeslutet är 

synnerligen viktigt. Hitt et al (1998, s 102) visar i en studie av lyckade och 

misslyckade förvärv att om företaget varit noggrant i planeringen hade de 
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haft större chans att lyckas med förvärvet. En noggrann och medveten 

identifiering av förvärvskandidater och genomförandet av välgenomtänkta 

förhandlingar gör att de företag som förvärvas har hög kompatibilitet och 

sannolikheten för att betala för höga premier minskar, som är ett vanligt 

problem när t ex synergieffekter ej är tillräckligt utredda. 

3.2.5 Organisationsintegration 

Integration handlar om att kombinera köparen och det förvärvade företaget 

till en enhet för att kunna erhålla synergieffekter. Integrationen involverar 

att försöka få den nya organisationen att arbeta mot de nya 

organisationsmålen på ett effektivt sätt genom att kombinera nya resurser 

och kompetenser. Arbetet kan vara att realisera tekniska synergier, ändra 

uppfattningar, ändra på byråkratin, ändra på kontrollsystem och skapa 

kongruens i organisationen. Integration kan alltså definieras som att göra 

ändringar i företagets funktioner, organisationsstruktur, 

organisationssystem och kultur för att skapa en enhet. (Pablo, 1994, s 806) 

3.2.5.1 Grad av integration 

Pablo (1994, s 806) definierar graden av integration som graden av 

förändring i en organisations tekniska, administrativa och kulturella 

konfiguration. Larsson och Finkelstein (1999, s 6) hävdar att graden av 

integration står i direkt relation till synergirealisationen. De menar till och 

med att graden av integration är den viktigaste delen i att realisera 

synergier.  
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Birkinshaw et al (2000, s 398) skriver att graden av integration är viktig ur 

synpunkten att lyckas vid en fusion eller ett förvärv. De delar upp 

integrationen i två delar; grad av integration av personalen och grad av 

integration av verksamheten (se figur 6).  

 

De menar att med en nöjd personal blir det lättare att transferera och dela 

på kompetenser och resurser och därigenom uppnå synergier. Samtidigt är 

det möjligt att bara den ena delen av integrationsprocessen lyckas. 

Birkinshaw et al (2000, s 399) tar upp två undersökningar gjorda av Bruno 

et al (1989) och Haspeslagh et al (1991) som bevis på detta. Bruno et al 

(1989) gjorde en undersökning på en fusion mellan två banker som 

lyckades integrera verksamheten på ett bra sätt men det skapade ett dåligt 

arbetsklimat som resulterade i att många försvann från företaget. 

Haspeslagh et al (1991) visar på det motsatta, att lägga tyngdvikten på att 

integrera personalen kan sluta med att företaget går miste om operationella 

synergier. För att integrationsprocessen skall bli lyckad krävs alltså att både 

integrationen av personalen och integrationen av verksamheten sker på ett 

effektivt och balanserat vis. 

Delvis Lyckad: 
Nöjd personal men 
inga operationella 

synergier 

Lyckad 
Fusion/förvärv 

Misslyckad 
Fusion/förvärv 

Delvis Lyckad: 
Operationella 

synergier uppnådda 
men missnöjd 

personal 

Grad av integration  
av personalen 

Grad av integration av verksamheten 
Låg Hög 

Hög 

Låg 

Figur 6: Graden av integration av personalen och verksamheten  

 (Källa: Birkinshaw et al, 2000, s 398) 
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Lindholm-Dahlstrand (2000, s 37) undersöker i sin artikel hur graden av 

integration av administrativa system påverkar små teknologibaserade 

företag, som hade haft ett väldigt flexibelt administrationssystem före 

förvärvet, när de blir uppköpta av större företag. Hon kom fram till att i det 

fallet var en hög integration av planering- och kontrollsystem negativ. 

Tillväxten hade dämpats i det förvärvade företaget och i många företag 

hade viktig personal lämnat företaget på grund av att flexibiliteten upphört. 

Hög integration kan alltså även ge upphov till negativa effekter. 

3.2.5.2 Organisationskultur 

Habeck et al (2000, s 84) definierar organisationskultur som oskrivna 

regler, föreställningar och värderingar som definierar hur arbetet inom 

organisationen skall gå till. Organisationskulturen är skapad av 

människorna inom organisationen, speciellt ledarna. Skapandet av 

organisationskulturen börjas av grundaren och sedan läggs nya lager av 

organisationskultur med varje ny generation ledare. Kulturen inom 

företaget är en viktig faktor i sökandet efter framgång. En stark kultur kan 

vara nyckeln till framgång, men den kan även vara svår att ändra när 

omvärlden förändras. En sådan förändring kan vara en fusion eller ett 

förvärv. Att föra samman två olika organisationskulturer kan vara mycket 

svårt. Det förvärvande företaget bör vara klart över hur det skall förvalta 

den kulturella tillgången för att maximeras dess värde. Enligt Schweiger 

och Goulet (2000, s 70) indikerar forskning att även olikheter i 

organisationskulturer mellan kombinerade företag och dess effekter på 

lönsamheten efter fusionen eller förvärvet ofta underskattas av det köpande 

företaget.  
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Habek et al (2000, s 89ff) har identifierat tre olika strategier för att hantera 

integrationen av organisationskulturen vid en fusion eller ett förvärv: 

 

1. Att tvinga på det köpta företaget köparens kultur. Detta är den 

vanligaste strategin vid fusioner och förvärv och om den är bra 

utförd och med rätt motiv kan den vara den vara den bästa. Det 

måste finnas klara motiv till varför en ny kultur bör införas och den 

nya kulturen måste visa sig bättre än den gamla för att strategin skall 

lyckas. 

 

2. Att låta de inbladade företagens kulturer vara separerade. En kultur 

som är framgångsrik på en marknad behöver ej vara framgångsrik på 

en annan. När fusioner och förvärv sker mellan företag i olika 

sektorer bör ofta deras kulturer bli lämnade separerade. 

 

3. Att skapa en ny sammansatt organisationskultur. Denna strategi är 

antagligen den svåraste att genomföra men även det mest värdefulla 

sättet att överkomma kulturella skillnader. Genom att ta det bästa av 

de inbladade företagens regler, föreställningar och värderingar kan 

en ny bättre organisationskultur skapas som personalen från båda 

sidor kan komma överens om vilket ger en lyckas 

organisationsintegration. 

3.2.5.3 Företagsledningen 

Organisationsintegration kräver ledarskap. En fusion eller ett förvärv som 

är utan starkt ledarskap från första början får det väldigt svårt att skapa 

värde för sina aktieägare. En ny översta ledning av ett fusionerat företag 

bör vara verksam inom en vecka efter genomförandet av affären. Enligt 
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Habek et al (2000, s 40) misslyckas 39 procent av alla företag med att 

tillsätta en företagsledning snabbt och som ett resultat av det upplever de 

stora problem. När företag misslyckas med att tillsätta företagsledningar 

skapas osäkerhet bland personalen, rykten och panikartade reaktioner vilket 

kan leda till att kvalificerad personal lämnar företaget och kunder söker sig 

till nya leverantörer. 

 

Utnämning av en ny företagsledning kan vara komplicerad. När två företag 

inom samma industri integreras finns ofta liknande funktioner i de båda 

företagen. Vilket företag som ska utnämna vem som skall leda de 

hopslagna funktionerna bestäms vanligtvis utifrån skillnaden i storlek 

mellan de inblandade företagen. Om ett av företagen är större än det andra 

brukar det större företaget sköta tillsättningen av de ledande positionerna. 

Det innebär att ledningen i det större företaget ofta även leder det nya 

företaget (Mirvis & Marks, 1992, s 203ff). Det är dock inte säkert att de 

som blir utnämnda är de som passar bäst, utan det kan vara ett resultat av 

en maktkamp som kan leda till att potentialen för fusionen eller förvärvet 

inte fullt ut realiseras. 

3.2.5.4 Kommunikation 

För att integrationsprocessen ska kunna fortgå så smidigt som möjligt krävs 

en effektiv kommunikation. Enligt Habek et al (2000, s 104) är bristen på 

engagemang för fusionen eller förvärvet hos de anställda det största hindret 

för en lyckad integration. En effektiv och informativ kommunikation 

hjälper till att minska de anställdas stress som uppkommer som en följd av 

fusionen eller förvärvet. För det första så hjälper det de anställda att 

utvärdera hur de själva kommer att påverkas av fusionen eller förvärvet. 

För det andra så ökas ledningens förtroende genom att visa att de är öppna 
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och ärliga. Slutligen så signalerar det att ledningen har en plan och att de 

kan uttrycka den. (Mirvis & Marks, 1992, s 133ff) 

 

För att kunna skapa en effektiv kommunikation i integrationsprocessen 

krävs att en omfattande och centralt kontrollerad plan upprättas för att mäta 

kommunikationsbehovet (Habek et al, 2000, s 109). Mål behöver skrivas 

ner, kommunikationsinnehållet behöver beslutas och resurser behöver 

uppskattas och tilldelas. Efter att ha utvärderat kommunikationsbehovet bör 

en konkret plan för kommunikationsprocessen upprättas. Denna plan 

behöver utvärderas efter hand för att kunna reflektera ny information som 

tillkommer och ändras efter insamlad feedback. Det är viktigt att planera 

exakt vad som skall sägas. Uttalanden skall vara positiva och se framåt för 

att osäkerhet och frågetecken ej skall uppkomma hos de anställda. Att välja 

rätt medium är viktigt för att informationen inte skall missuppfattas och för 

att inte slösa med resurser. En komplex information behöver ett omfattande 

och kanske interaktivt medium, t ex utfrågningar och 

tvåvägskommunikation. För att förmedla en information som är lätt att 

förstå kan det räcka med en enkel broschyr. Enligt Habek et al (2000, s 

109) är det viktigaste med kommunikationen kring fusionen eller förvärvet 

att försöka att undvika missförstånd bland de anställda. 
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4 Presentation av fallföretagen 
I detta kapitel presenteras bakgrunden och klassificeringen av 

fallföretagen. Klassificeringen kommer att användas som utgångspunkt i 

resultatet, som kommer i ett senare kapitel. 

4.1 Nordnet 

4.1.1 Inledning 

Nordnet och Teletrade tillhandahåller tjänster inom handel med aktier via 

Internet. Fusionen mellan Nordnet och Teletrade offentliggjordes 10 april, 

2001. Intervjun med Nordnet gjordes med Mats Sjölin, som var vice VD 

vid dåvarande Teletrade. 

4.1.2 Klassificering 
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Under tiden före och efter fusionen mellan Nordnet och Teletrade var IT-

marknaden mycket ostabil vilken medförde stora svängningar i aktierna 

med IT-anknytning. Nordnet, Teletrade och deras konkurrenter var inga 

undantag vilket kan utläsas i diagram 1. Konkurrenterna, som indexet 

består av, är Neonet, Avanza och Hagströmer & Qviberg. Det gör det 

mycket vanskligt att klassificera denna fusion. Det som kan utläsas av 

diagrammet är att det var ungefär samma svängningar före som efter 

fusionen och att ingen trend kan utläsas om fusionen var misslyckad eller 

lyckad. Vi antar därmed att fusionen varken var misslyckad eller lyckad för 

aktieägarna. 

4.1.3 Motiv 

Nordnet och Teletrade såg att marknaden hade för många aktörer och att 

ingen av dem hade kontroll på sina kostnader när marknaden minskade 

under år 2000 till följd av börsraset. Motivet var således att försöka minska 

kostnaderna och skapa en gemensam enhet som var lönsam. 

4.1.4 Erfarenhet 

Både Nordnet och Teletrade hade tidigare genomfört en mängd fusioner 

och förvärv för att växa och skapa lönsamhet. Teletrade hade t ex tidigare 

förvärvat Aktiedirekt och genom det hade de införskaffat erfarenhet om 

organisationsförändringar vilket kunde användas i fusionen. 
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4.2 Handelsbanken 

4.2.1 Inledning 

Handelsbanken var vid förvärvet av Stadshypotek en av de största bankerna 

i Sverige. Stadshypotek var verksam främst inom utlåningsmarknaden. 

Handelsbanken förvärvade Stadshypotek den 11 december 1996. Förvärvet 

var värt ca 23 miljarder kronor. Intervjun med Handelsbanken gjordes med 

Ulf Aspenberg. Han arbetade på Handelsbanken Securities och fungerade 

som rådgivare förvärvsprocessen. 

4.2.2 Klassificering 

Handelsbanken hade under året som föregick förvärvet slagit det 

konstruerade indexet, som består av SEB och 

Sparbanken/Föreningssparbanken. Detta kan klart utläsas i diagram 2 

ovanför. Den lodräta linjen visar tidpunkten för förvärvet. Efter att 
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förvärvet annonserats faller Handelsbanken och stabiliseras på en nivå 

under index. Utifrån detta anser vi att Handelsbanken, genom sitt förvärv 

av Stadshypotek, inte ha lyckas att tillföra sina aktieägare något mervärde 

och därigenom anser vi att förvärvet kan anses som misslyckat. 

4.2.3 Motiv 

Handelsbankens motiv till att förvärva Stadshypotek var att det helt enkelt 

var en bra affär. De såg chansen att kunna betjäna Stadshypoteks kunder 

med Handelsbankens 500 befintliga kontor och genom det öka 

försäljningen genom att försöka få Stadshypoteks kunder att bli helkunder. 

4.2.4 Erfarenhet 

Handelsbanken hade några år innan köpet av Stadshypotek förvärvat 

Skånskabanken och integrerat den i Handelsbankens rörelse. Det förvärvet 

gick, enligt Ulf Aspenberg, riktigt bra. Han anser även att de visste vad de 

förvärvade för att det var inom deras egen bransch. Handelsbanken visste 

även, enligt Ulf Aspenberg, hur de skulle genomföra förvärvet. 
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4.3 Föreningssparbanken 

4.3.1 Inledning 

Föreningsbanken och Sparbanken var vid fusionen två av de största 

bankerna i Sverige. Presentationen av fusionen skedde vid en 

presskonferens den 17 februari 1997. Intervju på Föreningssparbanken 

gjordes med Jesper Berggren, som var informationsdirektör på 

Föreningsbanken före fusionen. 

4.3.2 Klassificering 

Föreningssparbankens kurva i diagrammet ovan är Sparbankens börskurs 

eftersom Föreningsbankens aktier bytes mot Sparbanksaktier. Före 

fusionen utvecklades Sparbanksaktien på ett snarlikt sätt jämfört med det 

konstruerade indexet, som består av Handelsbanken och SEB, som kan ses 

i diagram 3 ovanför. Efter att fusionen annonserats stiger Sparbanken för 
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att efter en tid sjunka och sedan stiga igen jämfört med det konstruerade 

indexet, för att sedan stabilisera sig på en nivå ovanför indexet. Fusionen 

kan således klassificeras som lyckad. 

4.3.3 Motiv 

Fusionen mellan Sparbanken och Föreningsbanken var helt synergidriven. 

De båda bankerna hade kontor som överlappade varandra över hela 

Sverige. De skulle tillsammans få en större affärsvolym som de kunde slå 

ut sina fasta kostnader på. 

4.3.4 Erfarenhet 

Inom Föreningsbanken fanns en stor erfarenhet av fusioner och 

organisationsförändringar. Föreningsbanken hade historiskt sett bestått av 

en mängd självständiga jordbrukskassor som sedan blev Föreningsbanker 

genom fusioner. På samma sätt var det med Sparbanksväsendet i Sverige, 

som under femton år tillbaka levt med ständiga konsolideringar och 

sammanslagningar med självständiga sparbanker som ledde till skapandet 

av Sparbanken Sverige. Det fanns således en vana vid förändringar hos de 

båda bankerna men ingen så stor som denna. 
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4.4 NCC 

4.4.1 Inledning 

NCC var vid förvärvet den andra största aktören på byggmarknaden och 

SIAB var den tredje största. NCC förvärvade SIAB den 18 februari 1997. 

Förvärvet betaldes med NCC-aktier och uppgick till omkring 2,5 miljarder. 

Intervjun med NCC gjordes med Hans-Olof Karlsson, som var 

informationsdirektör under tiden för förvärvet. 

4.4.2 Klassificering 

Under året före förvärvet sjönk NCC stadigt jämfört med det konstruerade 

indexet, som består av Skanska och PEAB. Efter att förvärvet annonserats 

stabiliserar sig NCC kring index, vilket kan utläsas i diagram 4. Utifrån 

detta kan således NCCs förvärv av SIAB anses som lyckat i den 

bemärkelse att de har tillfört sina aktieägare mervärde genom förvärvet. 
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4.4.3 Motiv 

NCC motiv till att förvärva SIAB var att strukturera byggmarknaden. NCC 

ansåg att de båda företagen hade liknade företagskulturer och 

kompletterade varandra väl och bedömde att de skulle bli starkare ihop. 

4.4.4 Erfarenhet 

NCC har en historia fyllda av fusioner och förvärv. De har genomfört ca 

tjugo stycken förvärv sedan företaget grundades. Således finns det en stor 

erfarenhet inom NCC av fusioner och förvärv. 
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4.5 Scandic 

4.5.1 Inledning 

Scandic är Sveriges största hotellkedja och ingår numera i Hilton-

koncernen.  Provobis var en av konkurrenterna till Scandic. Scandic 

förvärvade Provobis den 10 april 2000. Förvärvet var värt omkring 600 

miljoner kronor. Intervjun på Scandic gjordes med Jan Peter Bergkvist, 

som vid tiden för förvärvet var säkerhetskoordinator och hotelldirektör. 

Under förvärvet ansvarade han för miljöfrågorna. 

4.5.2 Klassificering 

Scandic hade under året före förvärvet av Provobis pendlat upp och ner 

jämfört med det konstruerade indexet, som består av Capona och Pandox. 

Efter förvärvet kan en liknande trend utläsas av diagram 5. Det går alltså 

inte att säga att Scandic genom förvärvet tillfört något extra värde för sina 
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aktieägare, men det går heller inte att säga att de förstört något värde. 

Således är förvärvet varken lyckat eller misslyckat ur aktieägarsynpunkt. 

4.5.3 Motiv 

Motivet till förvärvet av Provobis var främst tillväxt. Scandic hade gjort en 

rad olika förvärv före Provobis där motivet också var tillväxt. 

4.5.4 Erfarenhet 

Scandic hade byggt upp en ganska stor erfarenhetsbank genom tidigare 

förvärv. De hade byggt sina affärssystem för att de lätt skulle kunnas 

appliceras på nya hotell. 
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4.6 Autoliv 

4.6.1 Inledning 

Autoliv är världsledande inom branschen fordonssäkerhet. Morton 

tillverkade före fusionen airbags för fordonsmarknaden. Autoliv 

offentliggjorde sin fusion med Morton den 30 september 1996. Intervjun 

med Autoliv gjorde med Mats Ödman, som var informationschef för 

Autoliv vid tillfället för fusionen. 

4.6.2 Klassificering 

Före presentationen av fusionen med Morton hade Autoliv stigit med 

undantag för en period, som kan ses i diagram 6, jämfört med det 

konstruerade indexet, som består av Finnveden, Haldex och Trelleborg. 

Vid presentationen av fusionen reagerar aktiemarknaden positivt. Kort efter 

fusionen börjar dock Autoliv att sjunka stadigt jämfört med index. 
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Slutsatsen blir således att Autolivs fusion med Morton kan anses som 

misslyckad utifrån ett aktieägarperspektiv. 

4.6.3 Motiv 

Motivet till fusionen var att Autoliv höll på att etablera sig i USA och 

Morton i Europa och för att spara kostnader tyckte de båda parterna att en 

fusion skulle vara motiverad. De ansåg även att det inte fanns plats för flera 

aktörer på marknaden. 

4.6.4 Erfarenhet 

Dåvarande ledningen på Autoliv hade genomfört ett hundratal förvärv och 

genom det fanns en kunskapsbank som kom till användning vid fusionen. 

Förvärven hade skett i ett flertal länder i främst Europa, t ex Tyskland, 

Spanien, Frankrike och England. 
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4.7 Nobel Biocare 

4.7.1 Inledning 

Nobel Biocare tillverkar medicinsk utrustning till framförallt tandläkare 

och riktade sig till specialisttandläkare före förvärvet av Steri-oss. Steri-oss 

hade liknade produkter men vände sig mest mot allmäntandläkare. Nobel 

Biocare presenterade förvärvet av Steri-oss den 29 juni 1998. Förvärvet var 

värt 776 miljoner kronor. Intervjun med Nobel Biocare gjordes med 

Thomas Nortoft, som var ansvarig för dotterbolagen i Europa och Asien. 

4.7.2 Klassificering 

Nobel Biocare pendlade före förvärvet av Steri-oss upp och ner i jämförelse 

med Getinge, vilket kan utläsas ur diagram 7. Efter förvärvet följde de 

samma utveckling som Getinges aktiekurs, men efter några månader 

kommer beskedet att Nobel Biocare hade underskattat synergieffekterna i 
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samband med förvärvet och kursen stiger och stabiliserar sig på en nivå 

klart över Getinge. Detta gör att vi klassificerar Nobel Biocares förvärv av 

Steri-oss som lyckat. 

4.7.3 Motiv 

Motiven till förvärvet var två: Nummer ett var att skaffa sig en 

marknadsposition som nummer ett i USA vilket Nobel Biocare redan var 

globalt. I USA var Nobel Biocare ett av tre stora bolag som hade en 

markandsandel på ca 20 %. Nummer två var att få ett bredare 

produktsortiment. Nobel Biocare var stora på system till specialist 

tandläkare medan Steri-oss var stora på system till allmäntandläkare. 

4.7.4 Erfarenhet 

De var fyra stycken som arbetade med förvärvet och de hade alla varit med 

om den här typen av förvärv tidigare. Förvärvet var dock det största och 

viktigaste förvärvet som Nobel Biocare hade gjort. 
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4.8 Drott 

4.8.1 Inledning 

Drott är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar affärsfastigheter och 

bostadsfastigheter. Balder var före förvärvet en konkurrent till Drott. Drotts 

bud på Balder presenterades 9 februari, 2000 och var värt 3,2 miljarder kr. 

Intervjun med Drott gjordes med Claes Linné, som under förvärvet var 

vVD och involverad i affärsstrategiska beslut. 

4.8.2 Klassificering 

Drott hade före förvärvet av Balder en stigande trend jämfört med det 

konstruerade indexet, som består av JM, Castellum, Wihlborgs, 

Hufvudstaden och Lundbergsföretagen. Efter att förvärvet annonserats 

uppvisar Drott en liknade trend, vilket kan utläsas ur diagram 8. I och med 

att Drott uppvisar samma trend före och efter förvärvet verkar 
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aktiemarknaden varken reagerat positiv eller negativt till förvärvet. Vi 

klassificerar således förvärvet som varken misslyckat eller lyckat utifrån ett 

aktieägarperspektiv.  

4.8.3 Motiv 

Motivet till att förvärva Balder var först och främst att Balder hade 

fastighetsbestånd som hade rätt läge på den marknaden som Drott ansåg var 

den bästa. Ett annat motiv var att Drott ansåg sig kunna förvärva Balder till 

ett förmånligt pris. 

4.8.4 Erfarenhet 

Drott anser sig själva har en stor erfarenhet av förvärv och före förvärvet av 

Balder hade Drott förvärvat Näckebro. Förvärvet av Näckebro var i 

storleksordning ungefär lika stort som förvärvet av Balder. Drott förvärvar 

löpande även enskilda fastigheter och mindre bestånd av fastigheter. 
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4.9 SAAB 

4.9.1 Inledning 

SAAB är idag ett försvarsindustriföretag som tillverkar flygplan, robotar, 

försvarselektronik och annan försvarsmateriel. Celsius var en konkurrent 

som tillverkade robotar och försvarselektronik. SAAB presenterade 

förvärvet av Celsius den 16 november 1999. Förvärvet var värt 5 miljarder 

kronor. Intervjun på SAAB gjordes med Agneta Kammeby, som var 

ansvarig för investerarrelationer.  

4.9.2 Klassificering 

SAAB:s börskurs jämförs i klassificeringen med Stockholmsbörsens All-

share index. Det på grund av att det i Sverige inte finns något annat företag 

inom försvarsindustrin noterat på Stockholmsbörsen. Före förvärvet har 

SAAB en klart nedåtgående trend jämfört med index, vilket kan utläsas ur 
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diagram 9. När förvärvet görs planas SAAB:s nedgång ut och aktien 

stabiliseras kring index. Det gör att SAAB:s förvärv av Celsius kan 

klassificeras som lyckat ur ett aktieägarperspektiv. 

4.9.3 Motiv 

Motivet till att förvärva Celsius var att stärka SAAB på system- och 

försvarselektroniksidan. Det var nödvändigt på grund av att de observerade 

en förändring på marknaden mot ett mer nätverksbaserat försvar. Ett andra 

motiv var att strukturera svensk robotindustri. 

4.9.4 Erfarenhet 

SAAB har under årens lopp gjort ett antal mindre förvärv. De har t ex 

förvärvat ett företag som idag heter SAAB Baracuda som tillverkar 

avancerade kamouflagenät. Agneta Kammeby anser satt SAAB har stor 

erfarenhet av att förvärva företag. 
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4.10 Volvo 
Volvo tillverkar och säljer lastbilar, bussar och andra tunga fordon. Renault 

Mack var ett konkurrerande företag med lastbils- och busstillverkning. 

Volvo presenterade förvärvet av Renault Mack de 25 april, 2000. Förvärvet 

var värt 14 miljarder kronor. Intervjun på Volvo gjordes med Jan 

Strandberg, som var involverad i integrationsprocessen främst inom de 

kommersiella frågorna under förvärvet. 

4.10.1 Klassificering 

Volvos börskurs jämförs med Scanias, på grund av att Scania är det enda 

företag som finns i Volvos bransch inom Sverige. Under året före förvärvet 

av Renault Mack lade Volvo ett bud på Scania vilket representeras i 

diagrammet genom det hastiga fallet och den snabba uppgången i Volvos 

aktie jämfört med Scania, vilket kan utläsas i diagram 10. Ifall den 

perioden i diagrammet bortses ifrån har Volvos aktie utvecklats på ett 
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liknande sätt som Scanias. Efter förvärvet tappar Volvo i jämförelse med 

Scania och i och med det anser vi att Volvos förvärv av Renault Mack kan 

klassificeras som misslyckat utifrån ett aktieägarperspektiv. 

4.10.2 Motiv 

Det grundläggande motivet till förvärvet var att skapa ett större företag och 

genom det bli starkare gentemot konkurrenterna på marknaden. Förvärvet 

hade även en defensiv karaktär genom att Volvo nyligen hade sålt 

personbilstillverkningen till Ford och därigenom ökat sin kassa markant 

och blivit mindre, vilket attraherade uppköpare. 

4.10.3 Erfarenhet 

Volvo har genom åren förvärvat en mängd företag främst för att bredda sitt 

sortiment och för att sedan sätta sitt eget namn på produkterna. De har t ex 

köpt Samsungs grävmaskinsdel, Bobcats små grävmaskiner och Carrus Oy, 

som var Nordens största tillverkare av busskarosser. Volvo hade dock 

ingen större erfarenhet av att köpa konkurrenter och att behålla varumärket. 
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Tabell 4: Fördelningen mellan lyckade och misslyckade 
 fusioner eller förvärv i undersökningen 

Tabell 5: Fallföretagens uppfattning om fusionen eller 
 förvärvet 

5 Resultat 
I resultatavsnittet skall vi försöka utröna varför en fusion eller förvärv 

lyckas, samt vilka de viktigaste parametrarna är för att lyckas. Vi kommer 

att undersöka fusionerna och förvärven utifrån de olika variablerna 

beskrivna i kapitel 3 och jämföra dessa med fallföretagens klassificering. 

5.1 Fördelning lyckade och misslyckade 

5.1.1 Undersökningen 

Tabell 4 beskriver fördelningen 

mellan lyckade, varken lyckade 

eller misslyckade och 

misslyckade i vår undersökning. 

Fördelningen mellan lyckade, 

varken lyckade eller misslyckade och misslyckade blev i urvalet väldigt 

jämn och visar att vårt urval speglar andra undersökningar på området 

ganska väl. Endast fyra stycken fallföretag i vår undersökning är lyckade 

vilket tyder på att en stor del underskattar svårigheterna med att förvärva 

eller fusionera sig.  

5.1.2 Vad företagen tyckte 

Tabell 5 beskriver hur 

fallföretagen beskrev sin fusion 

eller sitt förvärv. Alla 

fallföretagen utom ett tyckte att 

deras fusioner och förvärv var av 

 Antal Procent 
Lyckad 4 40 % 
Varken lyckad 
eller misslyckad 

3 30 % 

Misslyckad 3 30 % 

 Antal Procent 
Lyckad 9 90 % 
Varken lyckad 
eller misslyckad 

  

Misslyckad 1 10 % 
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det lyckade slaget. Ett av de företag som ansåg sig som lyckat sade dock 

att: 

 
Det som har diskuterats här är om priset var rätt och det kan man ha olika 

uppfattningar om. Det är många som ansåg att vi betalade för mycket. Men 

däremot tror jag inte att någon tyckte att själva fusionen var fel. Den var 

industriellt riktig… 

 

En fusion eller ett förvärv kan vara industriellt lyckade, men betalas ett för 

högt pris så kan inte premien uppvägas och då klassificeras, i vår 

undersökning, fusionen eller förvärvet som misslyckad. 

5.2 Motiv 
Antal Efficiency theory Monopoly theory Valuation theory 
Lyckade 1 3  
Varken lyckade eller 
misslyckade 

1 1 1 

Misslyckade  2 1 

Tabell 6 visar vilka motiven var till att förvärva eller fusionera sig för 

fallföretagen. Motiven till fusionerna eller förvärven i undersökningen 

varierar kraftigt bland fallföretagen. Dock kan alla motiv hänföras till viljan 

att försöka gynna aktieägarna. Detta är dock de motiv som företagen vill 

visa utåt och det torde gå att anta att det kan finnas andra motiv än vad 

respondenterna vill framhäva. 

 

En av respondenterna inom gruppen valuation theory ansåg att de kunde 

marknaden så pass bra att när de såg att det nu förvärvade företaget var 

undervärderat var det ett tillräckligt motiv för att förvärva. 

 

Tabell 6: Motiven till fusionerna eller förvärven 
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”Till det pris man kunde få det för, det fanns ju en börskurs och på det fick 

man ju utgå från och sen lägga på, en 30 %, och till det priset var det en 

bra affär helt enkelt.” 

 

Inom gruppen för efficiency theory var det kostnadsbesparingar som var 

den drivande kraften bakom fusionerna. 

 
”Den var en synergidriven fusion. Vi hade kontorsnät över hela Sverige, 

som var ganska så överlappande på sina håll. […] Man fick större 

affärsvolym som man kunde slå ut de fasta kostnaderna på.” 

 

Att etablera sig på nya marknader, skapa större marknadsandelar och 

strukturera sina marknader var de främsta motiven bland företagen inom 

gruppen monopoly theory. Två av respondenterna uttryckte det: 

 
”…att skaffa sig en odiskutabel position som nummer 1 i industrin och det 

var vi. Vi var marknadsledande globalt men vi hade en position i USA som 

en av tre och vi var tre bolag som låg på 20% marknadsandel ungefär.” 

 

”Tillväxt!” 

 

På grund av spridningen och de få antal fallföretag går det inte att dra några 

klara slutsatser om motivet påverkar om företagen lyckats att skapa 

mervärde för aktieägarna. En tendens är dock att de som haft 

synergieffekter som motiv lyckats bättre än de som endast bedömt att det 

var en bra affär.  Inom monopoly theory verkar det var lika stor sannolikhet 

att lyckas som att misslyckas. Intressant är dock att så få av företagen har 

synergieffekter som främsta motiv. De som inte har det verkar anse att det 

är något som uppkommer om de t ex ökar sin marknadsandel eller gör en 
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bra affär. Synergieffekter måste företagen erhålla för att kunna väga upp 

premien och kostnaderna för förvärvet eller kostnaderna för fusionen.  

5.3 Erfarenhet 
Tabell 7 visar vilken 

erfarenhet av fusioner eller 

förvärv som fallföretagen 

hade vid fusions- eller 

förvärvstillfället. Alla fallföretagen anser sig ha en stor erfarenhet av 

förvärv eller fusioner. Det kan troligtvis förklaras med att alla företagen i 

undersökningen är stora börsbolag som genom fusioner och förvärv växt 

sig stora. Erfarenheten från fusionerna och förvärv har gjort att de byggt 

upp en stor kunskapsbank. Således kan inga slutsatser dras om huruvida 

erfarenhet påverkar utfallet av fusionerna och förvärven hos de undersökta 

företagen. 

5.4 Fusions och förvärvsprocessen 

5.4.1 Strategi 
 
Antal 

Stärkt 
marknadsposition 

 
Lönsamhet 

 
Tillfällighet 

 
Överlevnad 

Lyckade 3 1   
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

2   1 

Misslyckade 1  1 1 

Tabell 8 beskriver vilken strategi fallföretagen hade bakom fusionen eller 

förvärvet. De flesta i vår undersökning hade stärkt marknadsposition som 

strategi innan beslutet om fusion eller förvärv togs. De som haft den 

strategin verkar även klara sig rätt bra. Fem av sex som använt sig av stärkt 

Antal Stor Liten 
Lyckade 4  
Varken lyckade 
eller misslyckade 

3  

Misslyckade 2  
Tabell 7: Erfarenhet av fusioner och förvärv 

Tabell 8: Strategierna bakom fusionerna eller förvärven 
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marknadsposition som strategi har undvikit att misslyckas. Tre av de fem 

har lyckats i den bemärkelse att de tillfört aktieägarna mervärde genom 

fusionen eller förvärvet. Här följer ett urval av de svar vi fick in från de 

företag som hade strategin stärkt marknadsposition. 

 
”…vi kom ju fram till att antingen skulle vi för egen maskin växa upp i den 

rollen som vi då ville ha i USA eller också så skulle vi förvärva oss in i den 

rollen och då kom vi fram till att det nog var enklare att förvärva nånting än 

att växa av egen kraft…” 

 

”…vi höll på att etablera oss i USA och dom i Europa och det kostade 

pengar för båda parter. Och det fanns inte utrymme på marknaden för så 

många spelare.” 

 

”…vi såg ju hur försvarsmarknaden utvecklades och för att vi skulle kunna 

fortsätta att vara en stor leverantör till svenska försvaret så såg vi att vi 

behövde komplettera vårat kunnande på några områden…” 

 

De som hade överlevnad eller enbart såg ett tillfälle att förvärva har inte 

lyckats att tillföra aktieägarna något mervärde. Att endast ha en 

överlevnadsstrategi och genom det undvika att bli uppköpta torde vara 

mindre bra utifrån ett aktieägarperspektiv för att om företagen blivit 

uppköpta hade köparna troligtvis betalat aktieägarna en premie. Genom att 

själva då förvärva torde inte vara ekonomiskt försvarbart om inte förvärvet 

är en utomordentlig möjlighet att skapa större lönsamhet och effektivitet. 

 
”…om vi köper någon då blir vi så stora att då kan ingen annan köpa oss 

för då skulle vi tre bli så stora att då skulle EU-kommissionen säga nej. […] 

Därför skulle ingen annan även om de skulle vilja så kan dom inte köpa oss 

för dom skulle inte få igenom det.”  
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Sammanfattningsvis verkar således en stärkt marknadspositionsstrategi 

vara den bästa för att kunna skapa mervärde åt aktieägarna. Det kan 

troligtvis bero på att den ofta är genomtänkt och offensiv medan en 

defensiv och/eller snabb affär har svårare att skapa mervärde för 

aktieägarna. 

5.4.1.1 Typ av fusion eller förvärv 

Tabell 9 visar 

vilka typer av 

förvärv eller 

fusioner som 

gjorts i vår 

undersökning. Alla företagen i studien har genomfört horisontella fusioner 

eller förvärv utom Autoliv som hade inslag av både ett horisontellt och 

vertikalt förvärv. Konglomerat förvärv eller fusioner var mer vanligt på 

1980-talet då det var inne att diversifiera sin verksamhet. Under 1990-talet 

och 2000-talet har företagen i allmänhet fokuserat sig på att förvärva eller 

fusionera sig med konkurrenter för att kunna skapa lönsamhet och 

effektivitet genom tillväxt. Många företag har nu sålt av sina innehav i 

företag som inte tillhör kärnverksamheten, t ex sålde Volvo sitt innehav i 

Pharmacia 1996. Alltså visar inte denna undersökning om val av typ av 

fusion eller förvärv påverkar om fusionen eller förvärvet blir lyckad eller 

misslyckad utifrån ett aktieägarperspektiv. 

Antal Horisontell Vertikal Konglomerat 
Lyckad 4   
Varken lyckad 
eller 
misslyckad 

3   

Misslyckad 2,5 0,5  
Tabell 9: Typ av fusion eller förvärv 
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5.4.2 Kandidater 

Tabell 10 visar hur många 

fusions- eller förvärvs-

kandidater fallföretagen hade 

före beslutet om förvärv eller 

fusion. Tre av de tio 

fallföretagen hade endast en kandidat att förvärva eller fusionera sig med 

och utav dessa tre blev två misslyckade. Sju av de tio fallföretagen hade två 

eller fler kandidater och utav dessa var endast en misslyckad. Vi tror 

således att det går att fastställa att det finns större chans att lyckas om det 

finns flera kandidater att välja mellan. Det skall dock tilläggas att det 

företag som lyckats bland dem som endast hade en kandidat verkar inom en 

marknad som i Sverige består av mycket få företag.  

 
”…det fanns ingen annan aktör på marknaden. Det gör det ju inte eftersom 

branschen i det här fallet skiljer sig ganska mycket från andra branscher. 

[…]det fanns inga andra alternativ för att stärka oss på den svenska 

marknaden eftersom det var det enda företaget.” 

 

Ett av de misslyckade företagen inom samma kategori, som även de verkar 

på en marknad med relativt få företag, hade tidigare försökt köpa ett annat 

företag men misslyckats och då återstod endast ett möjligt företag.  

 
”Vad man gör när man börjar titta på det så plötsligt finns det bara en eller 

två kvar. Och sen är det frågan passar det eller passar det inte. Vi fastnade 

först för Företag A och när det inte gick så fanns det i stort sett inte någon 

kvar och då blev det Företag B.” 

 

Antal En Två eller fler 
Lyckade 1 3 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

 3 

Misslyckade 2 1 
Tabell 10: Antal kandidater 
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Genom att ha ett större urval av möjliga kandidater torde det var lättare att 

hitta ett företag som passar den egna organisationen och genom det kan en 

sammanslagning troligtvis ske smidigare. Om det bara finns en kandidat så 

tror vi att det finns en möjlighet att företag förvärvar eller fusionerar sig 

med företag som kanske inte passar företaget helt bra. 

5.4.2.1 Egenskaper utvald kandidat 

Strategic fit 

Tabell 11 beskriver, utifrån författarnas egen bedömning, vilken strategic 

fit fusionerna eller förvärven hade. Fallföretagen har tilldelats en etta om de 

passat in i respektive kategori vilka representeras av de tre olika 

kolumnerna. Alltså om en fusion eller ett förvärv ej passat in i kategorin 

finns företaget ej med i kolumnen vilket gör att summan i varje kategori 

inte blir tio. 

 

Nio av de tio företagen i undersökningen hade en hög grad av relatedness. 

Företagen i de olika fusionerna eller förvärven i undersökningen var mer 

eller mindre konkurrenter till varandra vilket gör att i stort sett alla har en 

hög grad av relatedness. Det går således inte att uttala sig om en hög grad 

av relatedness har en positiv påverkan på möjligheten att skapa mervärde. 

Det torde dock vara lättare att integrera och styra ett företag som verkar 

inom samma bransch vilket borde leda till att det är lättare att realisera 

synergier. 

Antal Relatedness Overlapping Market power 
Lyckade 3 1 3 
Varken lyckade eller 
misslyckade 

3 1 1 

Misslyckade 3 2 3 

Tabell 11: Fallföretagens strategic fit 
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Fyra av de tio fallföretagen i undersökningen har en hög grad av 

overlapping, vilket betyder att de inblandade företagen i stor utsträckning 

har dubblerande funktioner. Två av de tre misslyckade hade en hög grad av 

overlapping och totalt hade fyra av de tio företagen en hög grad av 

overlapping. En hög grad av overlapping ger en hög potential till 

synergivinster genom att dubblerande funktioner på företagen kan slås 

samman. Resultatet tyder på att de två misslyckade företagen med hög grad 

av overlapping inte lyckats realisera potentialen till synergivinster. Logiskt 

sett borde det inte vara negativt med en hög grad av overlapping i en fusion 

eller ett förvärv, men i vår undersökning visar det sig vara negativt vilket 

enligt författarna bör ses med viss skepsis. T ex har det kanske mest 

lyckade fallföretaget i vår undersökning en hög grad av overlapping. 

 

Sju av de tio fallföretagen har genom fusionen eller förvärvet erhållit en 

större market power, vilket betyder att de erhållit en större marknadsandel 

och/eller större förhandlingsstyrka. Spridningen bland fallföretagen gör att 

det inte går att uttala sig om en större market power har en positiv påverkan 

på utfallet av en fusion eller ett förvärv. 

Organizational fit 

Med organizational fit menas passformen för de inblandade företagens 

organisationer. Vi har i vår undersökning valt att undersöka tre av 

Nupponens (1995) sex parametrar (se kapitel 3.2.2.1). 
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Tabell 12 

beskriver hur stor 

eller liten 

skillnaden i 

organisations-

kulturen i fallföretagens fusioner eller förvärv var. Åtta av de tio 

fallföretagen hade stora skillnader i organisationskultur. De två som hade 

liten skillnad i organisationskultur lyckades båda med sin fusion eller sitt 

förvärv. Det verkar således som att de som har liten skillnad i 

organisationskultur har större chans att lyckas med sin fusion eller sitt 

förvärv. Det stämmer överens med det logiska resonemanget att en liten 

skillnad i organisationskultur ger mindre motsättningar inom det nya 

företaget vilket leder till att det rimligtvis borde vara lättare att realisera 

synergier. 

 

Tabell 13 visar 

graden av skillnader 

i storlek mellan de 

inblandade 

företagen. I åtta av 

de tio fallföretagen finns stora skillnader i storlek mellan det förvärvande 

företaget och det förvärvade företaget eller fusionsparterna. De två där det 

fanns en liten skillnad i storlek är klassificerade som varken lyckad eller 

misslyckad och misslyckad. Utfallet ger för stor spridning för att kunna dra 

några slutsatser om skillnader i storlek har någon betydelse för om fusioner 

eller förvärv lyckas eller misslyckas tillföra aktieägarna något mervärde. 

 
Antal 

Organisationskultur 
Stor skillnad 

 
Liten skillnad 

Lyckade 2 2 
Varken lyckade 
eller misslyckade 

3  

Misslyckade 3  

 
Antal 

Storlek 
Stor skillnad 

 
Liten skillnad 

Lyckade 4  
Varken lyckade 
eller misslyckade 

2 1 

Misslyckade 2 1 

Tabell 12: Skillnaden i organisationskultur 

Tabell 13: Skillnaden i storlek 
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Tabell 14 visar 

om det har 

förkommit något 

tidigare 

samarbete mellan 

det förvärvande 

företaget och det förvärvade företaget eller fusionsparterna. Två av de tio 

fallföretagen svarade att de inblandade företagen hade haft ett visst tidigare 

samarbete. Båda dessa fallföretag placerade sig i kategorin lyckade 

fusioner eller förvärv. Vi tror således att det kan vara lättare att lyckas med 

ett förvärv eller en fusion om de inbladade parterna har haft ett tidigare 

samarbete. Genom att tidigare haft ett samarbete kan en förvärvare inneha 

information om det förvärvade bolaget som kan användas vid en 

utvärdering av det förvärvade bolaget som inte annars skulle existera. En 

respondent uttryckte det: 

 
”Det är så i branschen, åtminstone var det så förr att man jobbar mycket i 

konsortier och då jobbar man nära en del av sina konkurrenter. Och då 

visste vi att dom passade oss väl.” 

5.4.2.2 Synergier 
 
Antal 

Finansiella 
synergier 

Operationella 
synergier  

Lednings-
synergier 

Marknads-
synergier 

Lyckade  2 1 3 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

 1 1 1 

Misslyckade  2  3 

Tabell 15 visar vilka synergieffekter fallföretagen främst förutsåg. Ett 

fallföretag kan befinna sig i flera kolumner vilket gör att totalsumman inte 

 
Antal 

Tidigare relation 
Enbart konkurrenter 

 
Visst samarbete 

Lyckade 2 2 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

3  

Misslyckade 3  
Tabell 14: Tidigare relation 

Tabell 15: Typer av synergier 
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blir tio. Endast fem av de tio fallföretagen hade operationella synergier som 

främsta synergieffekter. Operationella synergier är vanligtvis det mest 

utbredda vid fusioner eller förvärv, kanske mest på grund av att det kan 

vara lättast att realisera främst genom neddragning av personal och 

sammanslagning av funktioner. I vårat urval hade dock få företag en hög 

grad av overlapping, vilket fastställdes tidigare, och det är en förklaring till 

att så få förutspådde stora operationella synergier. En respondent som 

förutsåg operationella synergier svarade: 

 
”Vi hade kontorsnät över hela Sverige, som var ganska så överlappande på 

sina håll. Det var hundratals kontor som kunde slås ihop. […] Man kan 

säga att alla, i stort sett alla, fasta kostnader blir utslagna på en större 

affärsvolym.” 

 

Två av fallföretagen förutsåg att det skulle uppkomma ledningssynergier. 

Ledningssynergier uppkommer när förvärvaren tror sig kunna leda det 

förvärvade företaget på ett bättre sätt och genom det öka lönsamheten.  En 

respondent uttryckte det: 

 
”…om man tillför program och koncept till en så här ganska konservativ 

bransch så kan man dra de bästa erfarenheterna från varje hotell in 

konceptet och se till att man gör det smartare än konkurrenten.” 

 

Sju av fallföretagen framhävde att marknadssynergier var det viktigaste, 

vilket kan kopplas till att sex fallföretag hade stärkt marknadsposition som 

strategi bakom fusionen eller förvärvet. Tanken bakom 

marknadssynergierna var att flera företag skulle få tillgång till en ny 

marknad eller kunde erbjuda ett större sortiment av produkter eller tjänster. 

En respondent uttryckte det: 



 
 

Resultat 
 

 

80 

 

 
”Det fanns tydliga marknadssynergier, d v s att vi kompletterade varandra 

på marknaden; där de var starka, var vi svaga o s v.” 

 

Sammanfattningsvis var det en stor spridning mellan de olika kategorierna 

synergier och de olika kategorierna fusioner eller förvärv. Det gör att det är 

svårt att dra några slutsatser om det är större chans att lyckas att tillföra 

aktieägarna något mervärde om företag förutser vissa kategorier av 

synergieffekter. Det torde vara svårare att realisera marknadssynergier än 

att realisera operationella synergier på grund av att de är mer osäkra. Tre av 

de fyra lyckade fusionerna eller förvärven har dock haft just 

marknadssynergier som de främsta vilket gör att det inte går att dra en 

sådan slutsats. 

5.4.3 Förbereda ett bud 

5.4.3.1  Due diligence 

Tabell 16 beskriver vilken sorts due diligencegranskning som genomförts. 

Vi har definierat kategorierna efter hur lång tid due diligencegranskningen 

tagit. T ex har den som gjort en grundläggande due diligencegranskning 

utfört den under en helg medan de som gjort fullständiga utfört den under 

två veckor och uppåt. Åtta av de tio fallföretagen har genomfört en 

fullständig due diligencegranskning, två har inte gjort någon och en har 

gjort en grundläggande. Inom de åtta som gjort en fullständig finns de 

Antal Ingen Grundläggande Fullständig 
Lyckade 1  3 
Varken lyckade 
eller misslyckade 

1  2 

Misslyckade  1 2 
Tabell 16: Due diligencegranskning 
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flesta av både misslyckade och lyckade vilket gör att det inte går att dra 

några slutsatser om det är positivt ur aktieägarsynpunkt att göra en 

fullständig due diligence. Ett av fallföretagen, som genomförde en fusion, 

såg due diligencegranskningen som en chans att även lära känna det egna 

företaget förutom fusionskandidaten: 

 
”Due dilligence begreppet är rätt bra för där måste man lära känna sin 

egen verksamhet bättre också, man ska komma upp med material, pärmvis, i 

det arbete och då försöker man göra allting jämförbart. Det kommer in i 

samband med att man har skrivit letter of intent och man vill gå ihop.” 

 

De företag som inte gjort någon due diligence eller endast en 

grundläggande har förvärvat publika företag noterade på 

Stockholmsbörsen. När ett företag är noterat är det svårt att få tillgång till 

känslig information. Det råder dock lite delade meningar bland 

respondenterna huruvida det är tillåtet att göra en due diligence: 

 
”Det är inte tillåtet att göra den typen av due diligence på ett börsnoterat 

bolag, man får alltså inte komma dit och få någon information som inte 

övriga marknaden har.” 

 
”Det finns ju en möjlighet att göra det, begräsad due diligence om man går 

till ordföranden med ett koncept för och motiv till varför jag ska förvärva 

det här och en trovärdighet att kunna genomföra förvärvet.” 

 

Det går att göra en due diligencegranskning, men hur omfattande den kan 

vara beror på hur villig förvärvskandidaten är att lämna ut material och hur 

seriöst budet är. Ett förvärv av ett noterat företag kan vara fredligt eller 

fientligt. Vid ett fientligt bud tillåter inte förvärvskandidatens ledning 
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förvärvaren tillgång till någon information utöver vad som finns på 

marknaden vilket gör att det är omöjligt att genomföra en due diligence. Ett 

av förvärven i undersökningen var just ett fientligt bud vilket medförde att 

det inte gjordes någon due diligence. I de lägena får förvärvaren lita på 

egna kunskaper om marknaden och förvärvskandidaten. 

Tidpunkt 

Tabell 17 beskiver när due 

diligencegranskningen 

genomförts; före eller efter att 

budet presenterats. Tabellen 

innehåller de åtta som 

genomfört en due diligencegranskning, vilket kan utläsas ur tabell 16. Alla 

fallföretag klassificerade som misslyckade har genomfört due 

diligencegranskningen efter att budet presenterats medan merparten av de 

lyckade och varken lyckade eller misslyckade har genomfört den före att 

budet presenterats. I de fall en due diligencegranskning genomförts efter ett 

bud har presenterats fungerar den främst som ett prisjusteringsverktyg 

beroende på vad som står i letter of intent. Om något negativt hittas vid 

granskningen kan priset eller teckningsförhållandet av aktier förändras. Vi 

tror att det är mycket svårt att backa ur en affär i det stadiet på grund av 

pressen utifrån från allmänheten, media och aktieägare. Det kan vara svårt 

att dra sig ur en affär när den är allmänt känd och när ledningen vid 

presentationstillfället var tämligen säkra på att det var en bra affär. Att vara 

prestigelös och erkänna att det går att ha fel är ett måste i ett läge när det 

upptäcks att företaget som skulle förvärvas inte lever upp till 

förväntningarna. Vi tror således att när en due diligence utförs före ett bud 

presenterats, och den visar något negativt, är det lättare att avbryta affären 

Antal Före Efter 
Lyckade 2 1 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

2  

Misslyckade  3 

Tabell 17: Tidpunkt för due diligence 
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och därför är det positivt ur ett aktieägarperspektiv att genomföra due 

diligence före budet presenterats. 

Områden 

 
 
Antal 

 
Finansiella 
resurserna 

Kund- och 
marknads-

aspekter 

Processer inom 
tillverkning och 

administration 

 
Human 

resources 
Lyckade 3 3 3 2 
Varken 
lyckade eller 
misslyckade 

2 2 1 1 

Misslyckade 3 2 2 3 

Tabell 18 visar vilka områden som inkluderats i due diligencegranskningen 

vid de fusioner och förvärv som genomfört en. En fusion eller ett förvärv 

har erhållit en etta för varje område de behandlat. Alla utom några få 

undantag har genomfört en due diligencegranskning innehållande alla 

områden undersökta i studien. Vissa har berört dem mer och vissa mindre 

men det går inte att dra slutsatsen om något område är viktigare att 

inkludera än något annat. Dock skall tilläggas att flera av de fallföretag som 

fått en etta i kolumnen human resources har mest undersökt personalens 

avtal och inte personalens kompetens, men det ändrar inte resultatet 

nämnvärt för att det gäller både lyckade och misslyckade i lika stor 

omfattning. Företagen verkar över lag vara dåliga på att undersöka 

personalens egenskaper. 

Tabell 18: Due diligencegranskningens omfattning 
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5.4.4 Förhandling 

5.4.4.1 Maximalt pris 

Tabell 19 visar om fallföretagen satte ett maximalt pris och höll det, inte 

höll det eller inte satte ett innan de startade förhandlingen. Fyra av de tio 

fallföretagen satte ett maximalt pris och höll det och de undvek att 

misslyckas. Två av dessa uttryckte det: 

 
”Uträkningar hade ju gjort att vi hamnat inom ett spann där vi ansåg att det 

var försvarbart att förvärva företaget. Och sen fick förhandlingen avgöra 

om vi hamnade inom det och det gjorde vi. […] Det värsta man kan göra är 

att frestas att köpa för dyrt och få en massa goodwill och så ska du släpa 

med den och kan aldrig konkurrera framöver.”  

 
”…först satte vi ett (maximalt pris), vad vi tyckte bolaget var värt utifrån 

det kapitalstruktur som var och sen tittade vi på hur mycket vi skulle bjuda 

för bolaget för att tänkas få in det. Det låg under den prisnivån vad vi tyckte 

det var värt minus den riskpremie vi betalade. Det blir inte mer än vad vi 

själva tycker det är värt. Man får inte förblinda sig av att det är kul att bli 

större.” 

 

De två fallföretag som satte ett maximalt pris men inte höll det har båda 

misslyckats. Ett av dessa företag började förhandla med utgångspunkten att 

de skulle betala med kontanter, på grund av en stor kassa, men i stället 

betalades, efter hårda förhandlingar, förvärvet med aktier vilket skapade 

Antal Sattes och hölls Sattes och hölls ej Sattes ej 
Lyckade 2  2 
Varken lyckade eller 
misslyckade 

2  1 

Misslyckade  2 1 

Tabell 19: Maximalt pris 
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stor uppståndelse. Det andra företaget uttryckte problematiken på följande 

sätt: 

 
” Det (maximalt pris) hade vi, det har man ju alltid. Hit kan vi gå, hit men 

inte längre. […] Ni vet ju hur det är i sådana här saker det går ju alltid att 

rucka på. Man säger att vi inte ska gå ett öre över det här och sen gör man 

det ändå.” 

 

Fyra företag satte inte ett maximalt pris. Av dessa var tre fusioner där det 

mer sällan sätts maximala priser på grund av att det i fusioner förhandlas 

fram ett teckningsförhållande, till det nya företaget, i samförstånd och de 

försöker se till att det går så rättvist till som möjligt. Dock så får det 

företag, som är mest angeläget att få fusionen att komma till stånd, ofta 

betala ett högre pris. Det företag som är misslyckat av dem som inte satte 

ett maximalt pris var en fusion där det svenska företaget kanske var för 

angeläget och därför fick ett sämre teckningsförhållande än de behövde för 

att lyckas med fusionen ur ett aktieägarperspektiv.  

 

Att sätta en maximalt pris och inte gå över det verkar vara positivt ur ett 

aktieägarperspektiv. Det gäller främst i förvärv, men även i fusioner där 

företagsledningen inte får bli för givmild och ge efter för mycket i 

förhandlingen om teckningsförhållandet. Om det betalas ett högre pris än 

vad som var tänkt krävs det att ytterligare synergieffekter förutom de som 

planerades från början, motsvarade det överpris som betalades, skapas. 

Risken att göra en dålig affär när det maximala priset överstiges torde öka 

väsentligt just genom det att det krävs ytterligare synergieffekter. Innan ett 

maximalt pris sätts så räknar företagen på hur mycket synergieffekter som 

kan väntas uppstå och att sedan hitta nya borde var mycket svårt och i det 
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tror vi finns en risk att företagen ser synergieffekter som egentligen inte 

finns. 

 

Tabell 20 beskriver hur 

respondenterna på 

fallföretagen uppfattat 

förhandlingen. De två 

kategorierna är; utdragen och 

hård, snabb och smidig. Merparten av de lyckade fusionerna eller förvärven 

hade snabba och smidiga förhandlingar. Företagen har sinsemellan haft bra 

kontakt vilket ledde till att de blev snabba. Två av de tre fusionerna eller 

förvärven som misslyckats har haft utdragna och hårda förhandlingar. T ex 

hade det ena, som nämnts tidigare, som målsättning att betala förvärvet 

kontant men fick ge sig och betala med aktier. En snabb och smidig 

förhandling med huvudägarna verkar vara att föredra för att kunna skapa 

mervärde åt aktieägarna. En anledning till det kan vara att om ledningen 

och ägarna för fusionsparterna eller det förvärvade företaget upplever 

fusionen eller förvärvet som positiv redan från början torde det vara lättare 

att integrera verksamheterna. 

5.4.5 Integration 

Tabell 21 visar hur 

fallföretagen valt att 

organisera 

organisationsintegrationen. 

Samtliga tre misslyckade 

fusioner eller förvärv har 

valt att använda den ordinarie organisationen för att integrera förvärvaren 

Antal Utdragen  Snabb  
Lyckade 1 3 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

2 1 

Misslyckade 2 1 

 
Antal 

Integrations-
kommitté  

Ordinarie 
organisation  

Lyckade 3 1 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

2 1 

Misslyckade  3 

Tabell 20: Förhandlingens karaktär 

Tabell 21: Organiseringen av integrationen 
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och den förvärvade eller fusionspartnern. Tre av de lyckade förvärven och 

fusionerna och två av de varken lyckade eller misslyckade har skapat en 

integrationskommitté. Bland dem som använts sig av den ordinarie 

organisationen uttryckte sig två av respondenterna negativt till en särskild 

organisation för integrationen: 

 
”Det här med att ha kommittéer som skall göra det eller ännu värre 

konsulter som skall göra det är rent livsfarligt för det måste ju var den 

chefen som skall driva verksamheten som får bygga upp det efter eget huvud 

och ta ansvar för att han gör rätt.” 

 
”…den erfarenhet som man hade haft från förra gången var att man hade 

skapat kommittéer och då skulle man hela tiden i arbeta kommittéer och då 

var det hela tiden en från varje märke som skulle vara med och bestämma. 

Det var väldigt knöligt och svårt så den här gången så skulle man, i större 

omfattning, inom varje område utse någon som bestämmer. Ibland är det du 

så att det hela tiden är någon som är ansvarig så att det inte hela tiden skall 

förhandlas om varje liten fråga dessutom. Det räcker att man har 

förhandlat om köpet en gång.” 

 

En av de misslyckade fusionerna eller förvärven lät de olika kontoren i 

organisationen sköta integrationen: 

 
”…vi har inga jättelika staber här som kan ta itu med sånt här utan det får 

kontoren göra. Det blir bättre om kontoren gör det eftersom det är dom som 

skall leva med det sen.” 

 

Utifrån resultaten anser vi att det är positivt att använda sig av en 

integrationskommitté. En integrationskommitté i sig behöver kanske inte ge 

ett bättre resultat, men vi tror att den sänder ut signaler i organisationen om 
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att integrationen tas på allvar och att den prioriteras. Genom att skapa en 

gemensam enhet med individer från båda inblandade parter visar företagen 

att de skall arbeta gemensamt och att integrationen går rättvist till. En 

annan fördel med att upprätta en integrationskommitté är att den ordinarie 

organisationen kan fortsätta arbeta utan att tappa fokus på verksamheten. 

När ett företag tappar fokus på verksamheten är en vanlig följd att intäkter 

minskar vilket betyder att det krävs mer synergieffekter för att kunna skapa 

mervärde för aktieägarna genom fusionen eller förvärvet. Vi tror således att 

en integrationskommitté medför flera positiva effekter vilka kan påverka 

utfallet av fusionen eller förvärvet. 

 
Antal Kunder  Verksamhet Snabbhet Personal 
Lyckade 2 1 2 3 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

2 1 1 1 

Misslyckade 1 2   

Tabell 22 beskriver vilka områden som fallföretagen prioriterat under 

organisationsintegrationen. Ett företag kan ha prioriterat flera områden 

vilket gör att de kan vara representerat i flera kategorier. Det viktigaste som 

kan utläsas ur tabell 22 är att de företag som lyckats att tillföra aktieägarna 

mervärde har i större utsträckning prioriterat snabbhet och personalen. Två 

av respondenterna från lyckade fusioner eller förvärv uttryckte snabbhet 

som en framgångsfaktor: 

 
”Processen måste gå fort. Hellre då att man gör ett misstag på vägen. Det 

kan man leva med och korrigera i efterhand än att hålla på att diskutera i 

evigheter. Så snabbhet är en framgångsfaktor.”  

  

Tabell 22: Prioriteringar i integrationen 
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”…det var som ett fälttåg för att få ut det där snabbt. Det farligaste med en 

fusion är ju när det blir ett informationsvakuum för då kommer ryktena 

igång och då det sitter folk och bara snackar med varandra och oroar sig 

istället för att jobba. […] Det gäller att hålla tempot uppe.” 

 

Flera av de lyckade såg ett stort värde i att prioritera personalen och ge dem 

rikligt med information om integrationen. 

 
”Vi vet ju att i en centraliserad organisation att om inte personalen 

upplever att de är informerade så händer inte mycket annat, man slutar med 

sina aktiviteter och sitter och funderar på vad som kommer att hända med 

ens jobb och sådana där saker. Så vi satsade väldigt mycket på att hålla 

personalen informerade över hela processen.” 

 

”…snabbt gå ut internt med information prioriterades… […] Man är ju 

livrädd att organisationen skall sitta prata istället för att värva kunder och 

jobba och det får inte bli stando i processen.” 

 

Att prioritera personalen tror vi är väldigt viktigt för att det är dem som 

företaget egentligen består av. Genom att inte få med sig personalen i en 

fusion eller förvärv kan hela verksamheten stanna upp vilket kan resultera i 

att synergieffekterna minskar. Resultatet visar också att de som prioriterat 

personalen har lyckats att tillföra aktieägarna mervärde. Att prioritera 

snabbhet hänger ihop med att prioritera personalen. Det är viktigt att snabbt 

se till att personalen har kännedom om vad som händer i integrationen. 

Många blir rädda för vad som skall hända med deras jobb och att genom 

snabbt skicka ut information i organisationen kan personalen lugnas. 
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5.4.5.1 Grad av integration 

Tabell 23 beskriver till vilken grad fallföretagen har integrerat de 

inblandades organisationer i fusionerna eller förvärven. Alla fallföretag 

hade intentionen att integrera organisationerna fullständigt. Nio av dem 

lyckades med det, men en fusion eller ett förvärv misslyckade att integrera 

personalen. Respondenten uttryckte det: 

 
”Vi sa ju här hemma att vi hade köpt dom rakt upp och ner och det tyckte 

väl folk att det va gott väl och nu är det upp till ledning att ta befälet. […] 

Sen blev det inga stora förändringar och så efter en stund så började dom 

istället säga att vi kanske inte är så dåliga ändå och då såg dom mera på 

oss som en finansiellt stark ägare som kunde hålla dom under armarna.” 

 

Vid en fusion eller ett förvärv är det viktigt att integrera både personal och 

verksamhet. Lyckas ett företag att bara integrera verksamheten så skapas 

lätt en ”vi och dom” känsla vilket gör att de båda organisationerna lever 

vidare i praktiken. Lever båda organisationerna vidare kan en oönskad 

intern konkurrens skapas vilket kan leda till att kunskap inte utbyts och att 

samarbetes svårigheter skapas. Just det har hänt i en av de misslyckade 

fusionerna eller förvärven i vår undersökning. 

 
Antal 

 
Ingen 

Enbart 
verksamhet 

Enbart 
personal 

 
Fullständig 

Lyckade    4 
Varken lyckade 
eller 
misslyckade 

   3 

Misslyckade  1  2 
Tabell 23: Grad av integration 



 
 

Resultat 
 

 

91 

 

5.4.5.2 Organisationskultur 

Tabell 24 beskriver hur fallföretagen har valt att behandla 

organisationskulturerna i fusionerna eller förvärven. Tre av de fyra lyckade 

fallföretagen har valt att skapa en ny gemensam kultur i det nya bolaget. 

Det vanligaste svaret hos dem var att de plockat olika delar ifrån 

förvärvaren och den förvärvade. 

 
”Man kan väl säga att vi gick igenom värderingsdokumenten, som båda 

företagen hade, och tekniken var att baka in delar av deras i våran. […] 

Mjuka värden var dom längre komna än oss och vi hade en effektivare 

produktionsstyrning och då blev det att värdena bakades ihop.” 

 

I de fallföretagen som misslyckats hade ingen skapat en gemensam kultur 

utan två av dem hade valt att behålla båda kulturerna och en hade valt att 

behålla förvärvarens kultur. Ett fallföretag som valt att behålla båda 

kulturerna uttryckte det: 

 
”Det fick växa fram efter hand och de måste känna att detta var en merger 

of equals. Så att vi inte kom in som en ockupationsmakt. Och hade dom 

blivit världens framgångsrikaste företag på gasgeneratorer och blivit 

världsledande eller störst i USA så fick väl dom ta hand om de två grejerna 

då för koncernen gemensamt.” 

 

Antal Förvärvarens kultur Separata Ny gemensam 
Lyckade 1  3 
Varken lyckade eller 
misslyckade 

2  1 

Misslyckade 1 2  

Tabell 24: Behandling av organisationskultur 
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Det mest framgångsrika för att kunna realisera synergieffekter och 

därigenom skapa mervärde för aktieägarna verkar vara att skapa en ny 

gemensam organisationskultur. Genom att skapa en ny gemensam 

organisationskultur kommer personalen att känna att de tillhör en ny 

gemensam enhet. Om ett företag behåller båda kulturerna kan det bli att 

personalen behåller sin lojalitet till den organisation som de kommer ifrån 

vilket kan göra att samarbetssvårigheter och brist av samförstånd kan 

uppstå. När en gemensam organisationskultur skapas tror vi att det sänder 

signaler ut i organisationen att ett nytt företag bildats och att alla är 

delaktiga till att det nya företaget utvecklas positivt och att alla jobbar mot 

samma mål. 

5.4.5.3 Ledningen 

Tabell 25 

beskriver hur 

fallföretagen 

valt att fördela 

platserna i 

ledningen.  

Spridningen i hur man valt att fördela platserna i ledningen är mycket stor. 

Det som kan utläsas i tabellen är att de som valt att fördela platserna jämnt 

mellan de inblandade företagen har undvikit att misslyckats, men det går 

inte att dra några slutsatser om huruvida något av alternativen är bättre än 

de andra. Det viktigaste är att kompetensen i de inblandade företagen tas 

till vara. Två av fallföretagen, som förövrigt var lyckade, försökte att se till 

att vara så rättvisa som möjligt vid tillsättandet av ledning. I ett av dessa 

fallföretag fick alla i företaget utom VDarna söka om sina arbeten. 
 

 
Antal 

Förvärvaren 
dominerar  

Jämnt fördelat  
Oförändrad 

Lyckade 1 2 1 
Varken 
lyckade eller 
misslyckade 

2 1  

Misslyckade 1  2 
Tabell 25: Fördelning av platserna i ledningen 
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”De båda VDarna i företagen behöll sina jobb. Alla övriga fick söka om 

sina tjänster, eller sina tjänster, söka nya jobb. Det är klart att, var man 

informationsdirektör eller jobbade med information så sökte man ett sånt 

jobb i det nya företaget. Det gjorde också att det skapade också en väldig 

känsla av rättvisa att det inte var nåt mygel.” 

 

5.4.5.4 Kommunikation 

Tabell 26 

visar 

huruvida 

fallföretagen 

använt sig 

av en kommunikationsplan eller ej. Alla företag utom två har utarbetat en 

kommunikationsplan före integrationen startade. Den ena av de två som vi 

kategoriserat som att de ej hade en kommunikationsplan hade en men den 

följdes inte. Flera av företagen trycker på att det är mycket viktigt att 

kommunicera fusionen eller förvärvet till personalen och omvärlden. 

 
”…vi var väldigt noga med att vara pedagogiska för att i hela 

organisationen och i omvärlden skapa förståelse och lojalitet med det som 

skulle hända. […] Det var första temat som skulle förmedlas och det andra 

temat syftade till att underlätta integrationsprocessen va. Så att det här sker 

med full rättvisa. Det är en totalt öppen process och kommer inte myglas 

och fixas med.” 

 

En god kommunikation är väldigt viktigt för att personalen skall känna sig 

delaktiga i integrationsprocessen och känna sig informerade om vad som 

händer. Genom att ha en god kommunikationsplan kan ett företag styra 

Antal Kommunikationsplan Ej kommunikationsplan 
Lyckade 4  
Varken 
lyckade eller 
misslyckade 

3  

Misslyckade 1 2 
Tabell 26: Kommunikationsplan 
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informationen så att inga negativa rykten sprids och att ingen oro skapas. 

Osäkerhet i organisationen är något som alla företag vill undvika för att det 

kan, som nämnts tidigare göra, att företaget tappar fokusen på kunderna. 

Resultatet visar att det är större chans att lyckas att tillföra aktieägarna 

mervärde om en kommunikationsplan upprättas. Det kan bero på att 

företaget därigenom reducerar osäkerheten bland personalen. 

 

Tabell 27 visar 

om fallföretagen 

använt sig av ett 

gemensamt forum 

eller ej vid 

distributionen av informationen till de anställda. Ingen av de misslyckade 

fusionerna eller förvärven har använt sig av ett gemensamt forum medan 

tre av de fyra lyckade har gjort det. Det visar återigen att det är viktigt att 

visa att det är ett nytt företag som bildas. Ett fallföretag uttryckte det: 

 
”Ny kanal, nytt företag, ingen gammal kanal som tillhör något av de gamla 

företagen.” 

 

De vanligaste formerna av ett gemensamt forum bland fallföretagen var att 

en tidning skapades, att intranäten sammanfogades och att 

informationsfilmer spelades in. Ett av företagen skapade även en 

internetsida där personalen fick yttra sig om integrationsprocessen för att 

visa att de var delaktiga. Resultatet visar således att skapandet av ett 

gemensamt forum kan ha ett positiv påverkan på realisationen av synergier 

och därigenom skapa mervärde för aktieägarna. 

Antal Gemensamt forum Ej gemensamt forum 
Lyckade 3 1 
Varken 
lyckade eller 
misslyckade 

3  

Misslyckade  3 

Tabell 27: Gemensamt forum 
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5.5 Sammanfattning 
De mest framträdande faktorerna för att lyckas att tillföra aktieägarna 

mervärde i vår undersökning är: 

Strategi 

• Stärkt marknadspositionsstrategi verkar vara en bra strategi för att 

lyckas. 

Kandidater 

• Fler kandidater än en verkar vara positivt. 

• Liten skillnad i organisationskultur verkar vara positivt. 

• Det verkar vara positivt att ha samarbetat före fusionen eller 

förvärvet. 

Förbereda ett bud 

• De som gjort due diligence före att fusionen eller förvärvet 

presenterats har klarat sig bättre. 

Förhandling 

• De som satt ett maximalt pris och hållit det har undvikit att 

misslyckas. 

Integrationen 

• De som använt sig av en integrationskommitté lyckas i större 

utsträckning. 

• De som prioriterat snabbhet och personal i integrationsprocessen 

lyckas i större utsträckning. 

• De som skapat en gemensam kultur lyckas i större utsträckning. 
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• Om det finns en kommunikationsplan så är det större chans att 

lyckas. 

• Om det skapas ett gemensamt forum för anställda är det större chans 

att lyckas. 
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6 Intervjuer med konsulter 
Alla företag som vi har intervjuat har använt konsulter under 

fusionsprocessen, en del mer än andra. För att ytterligare testa våra 

resultat har vi därför intervjuat personer på konsultbyråer. Anledningen 

till det är att vi därigenom dels hoppas få feedback på våra resultat. Vi 

kommer således att jämföra våra resultat med vad konsulterna utifrån sina 

erfarenheter tycker bör prioriteras.  

6.1 Varför förvärvar och fusionerar sig företag? 
Det finns givetvis olika skäl till fusioner och förvärv. En av respondenterna 

delade upp skälen i tre grupper, expansion, konsolidering och 

transformering, där expansion verkar vara det vanligaste. 

 
”Ja, det främsta skälet är att man ser någon form av tillväxt, man har väl en 

tillväxtstrategi, man försöker expandera och ta mer marknadsandelar… 

[…] Det tror jag är det starkaste skälet.” 

 

Den andra respondenten höll med om att det främst skälet var att expandera 

och påpekade att han ansåg att den främsta drivkraften var tillväxt och 

marknadsdominans, men att det inte nödvändigtvis ger god lönsamhet. 

6.2 Vad skiljer en lyckad affär från en 
misslyckad  

Skälen till att fusioner och förvärv misslyckas kan delas in i olika 

kategorier. En respondent anser att 60-70 % misslyckas och av dessa så har 

en tredjedel gjort ett dåligt förarbete.  
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”det är dealer som inte borde gjorts på grund av att man har prognosticerat 

orealistiska synergier, man har betalat ett för högt pris, man har inte 

förstått hur konkurrenter kommer reagera på dealen och i tillägg man har 

inte haft den strategiska passform som gör att det går att integrera.” 

 

Respondenterna ser två anledningar till att företagen betalar för mycket. 

Det dåliga förarbetet, som nämnts ovan, och den hysteri som fortfarande 

förekommer inom fusioner och förvärv gör att det köpande företaget 

betalar för mer än vad som kan uppvägas av synergier. Överoptimismen 

kan enligt en respondent delvis förklaras med att alla företagsledningar har 

haft samma mål det vill säga att växa genom fusioner. När en affär har dykt 

upp har de haft svårt att säga nej. 

 
”Ett skäl är väl tycker jag att är väl att man betalar för mycket rent ut sagt. 

I och med att det har varit lite hysteri på att förvärva…. Nästan alla företag 

har ju haft en företagsstrategi att växa genom förvärv, det har gjort att 

priserna på företag har varit ganska höga…… När en vd har fått för sig att 

han skall köpa ett bolag så skall det mycket till för att han skall ändra sig.” 

 

Övriga problem upplevs uppkomma under integrationsarbetet. Trots att det 

är en ”bra” affär kan den misslyckas totalt på grund av ett dåligt 

genomförande. Ett exempel på det är när man inte tar hänsyn till 

kulturskillnader mellan företagen.  

 
”Ofta så blir det kulturkrockar och ofta så uppfattar den som har blivit 

uppköpt, personalen och management, att dom har fått en försämrad 

situation.” 
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6.3 Var uppstår de flesta problemen? 
Här återkommer respondenterna till tidigare nämnda problem såsom dålig 

planering. De trycker på vikten av att göra en grundlig due diligence för att 

veta vad företagen betalar för och för att se om synergier kan betala 

premien och kostnaderna för fusionen eller förvärvet. Respondenterna 

anser att företag i allmänhet är dåliga på att göra due diligence och då 

framför allt på de mjukare områdena som human resource. 

 
”Felet börjar naturligtvis i inledande fas innan man har köpt bolaget. Att 

man inte alltid gör den noggranna due diligence och genomgång av bolaget 

man planerar att köpa, köpande företag gör inte sin hemläxa. Och när man 

gör due diligence så prövar man inte alltid om personalen i företaget som 

skall köpas fungerar med det köpande företagets personal, man gör oftast 

inte någon sådan human resource due diligence.” 

 
”…due diligence absolut det görs fortfarande år 2003 otroligt mycket enkla 

fel i due diligence arbetet på deals.” 

 

Förutom brister i förarbetet så uppkommer det problem när företaget skall 

göra två saker parallellt. En respondent refererar till en undersökning som 

hävdar att endast 36 % av bolagen som har genomfört fusion eller förvärv 

växer i samma takt eller snabbare än branschen efter ett kvartal. Han menar 

att det är ett stort problem att integrationen ofta gör att fokus flyttas från 

marknaden.  

 
”Det är himla svårt att behålla fokus då integrationen tar mycket kraft.  Det 

får två konsekvenser, ett man förlorar sin fokusering på marknaden, två så 

finns det vissa kunder som blir oroliga.” 
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Att företag förlorar fokus kan innebära att de istället för att vinna 

marknadsandelar förlora sådana i den huggsexa som ofta uppstår till följd 

av oron på marknaden. Risken att tappa kunder ökar även då osäkerhet kan 

göra att kunderna byter till en leverantör som upplevs som stabilare. 

Osäkerhet är även något som personalen upplever som negativt.  

Osäkerheten för de anställda uppkommer enligt en respondent vanligtvis ur 

det faktum att en del av personalen vanligtvis får gå vid fusioner och 

förvärv. Trots att personalminskningar sällan drabbar de duktiga så är det 

inte ovanligt att dessa byter arbetsplats för att minska osäkerheten i sin 

arbetsmiljö.  

 

Ett problem som ibland uppkommer är oklarhet om vem som styr och när 

man styr. Denna otydlighet är särskilt vanlig i fusioner mellan lika stora 

företag. Otydligheten skapar en tröghet som ger en sämre 

integrationsprocess. Problemen uppstår ofta vid fastställandet av vilken 

kultur det nya företaget skall ha.  

 
”Det är därför det ofta är problem med dom här 50/50 mergers, det blir en 

kulturell fajt det första året eller flera år…[…] Så generellt så är dom 50/50 

fusionerna tricky.”  

6.3.1 Vikten av integration 

Båda respondenterna utrycker vikten av en lyckad integration för att kunna 

lyckas med fusionen eller förvärvet.  Det går att urskilja tre punkter som 

återkommer vid ett flertal tillfällen. Den första är farten på integrationen. 

En respondent ser det som otroligt viktigt att ha klart vad som skall hända 

under de 100 första dagarna. En annan respondent exemplifierar det med 

BPs köp av Amoco där integrationen var gjord på hundra dagar. Under 
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dessa hundra dagar så sades 10 000 ur personalen upp och 

kostnadsbesparingarna under det första året var 2 miljarder. 

 
”Orsaken till att det måste gå fort är att man har ett litet fönster där man 

kan jobba på det sättet innan organisationen fryser fast igen och då har 

man också möjligheten att införa en ny kultur. Om man inte gör det utan 

väntar ett halvår så sitter det i sten och då är det jättesvårt att ändra och då 

blir det ofta en sämre organisation än någon av de tidigare.” 

 

Den andra punkten är planering av integrationen. Planeringen av 

integrationen bör börja så tidigt som möjligt för att företaget när tidpunkten 

för integrationsarbetet närmar sig har klart för sig vad som skall göras och 

när det skall göras. 

 
”De bästa företagen startar integrationsplaneringen samtidigt som de 

startar pre-deal evaluation review” 

 

Den tredje punkten kommunikationsplan är egentligen en del av 

integrationsplanen. Kommunikationsplanen är enormt viktig för att kunna 

få med de anställda. Men trots att det är en central del är det något som ofta 

missas. Att kommunikation till anställda ofta inte är var den borde beror på 

att företagsledningen ofta underskattar behovet av information. Det viktiga 

är att det kommer information så att de anställda vet vad som händer. 

 
”Det behöver inte vara ett nytt budskap utan det kan vara ett och samma 

budskap som skall trimmas igenom hela tiden. Man bör även celebrera dom 

succéer som man har i början av integrationsprocessen. Detta för att skapa 

en gemensam upplevelse som kan binda ihop företagen” 
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”kommunikationen är absolut viktig, du måste få med dig folket på något 

sätt det är A och O” 

6.4 Kommentarer till vår undersökning 

6.4.1 Expansionsstrategi 

Företag som med fusionen eller förvärvet syftar till att öka sin 

marknadsandel har större chans att lyckas än företag som handlar för att 

överleva eller för att det var en bra affär. Båda respondenterna ansåg att det 

var nog en riktig observation. En respondent varnade dock för att 

observationen inte var helt lätt att generalisera då den är gjord under slutet 

av 90-talet.  

 
”Man skall se upp lite där, det är lite 90-tal som har påverkat. 90-talet var 

ju verkligen expansionens tid där även aktiemarknaden gav väldigt mycket 

bang for the buck” 

6.4.2 Integrationskommittéer och kommunikation 

Integrationskommittéer verkar fylla lite olika behov.  Våra respondenter 

såg kommittéer som ett sätt att skapa fokus på integrationen. Genom att det 

skapas kommittéer som fokuserar på en sak, d v s på integrationen, kan 

ledningen koncentrera sig på den ordinarie verksamheten. Det gör att risken 

för att företaget tappar kunder och marknadsandelar minskar. Det visar 

också på hur viktigt ledningen tycker att integrationsarbetet är inför de 

anställda.  

 
”…en integrationskommitté är bra att ha för då blir det ett starkt fokus på 

att integrationen är väldigt viktig och att den måste ske relativt snabbt. Har 

du ingen integrationskommitté så kanske inte det här lyfts fram på samma 

sätt och man tar kanske inte tag i integrationsfrågorna så konsekvent.” 
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 Genom att låta integrationskommittéer bestå av individer från båda 

företagen skapar företaget en första gemensam enhet som visar att det är 

möjligt att samarbeta.  

 

En annan del med nära anknytning till integrationskommittéer är 

kommunikationen och skapandet av nya gemensamma 

informationskanaler. Kommunikationen i både extern och intern form är 

som tidigare nämnt viktig. Genom att skapa nya gemensamma kanaler för 

den nya gemensamma kommunikationen visar företaget att det nu är en 

enhet och inte två företag.  Genom att informationen kommer från ett håll 

så blir det samma saker som kommuniceras i de sammanslagna företagen.  

 
”skapande av gemensamt forum låter som en god idé då informationen är 

väldigt viktigt” 

6.4.3 Tidigare samarbete 

När det gällde om det var en fördel att ha samarbetat tidigare så var 

respondenterna överens om att så var fallet. Respondenterna återkommer 

här till kommunikationen och vikten av ömsesidig anpassning. En 

respondent såg även fördelar med att ha samarbetat eftersom man då hade 

haft möjlighet att vänja sig vid den andres kultur.  
 

”…det har med kulturerna att göra, har man samarbetat tidigare och sedan 

beslutar sig för att gå samman så bygger det på att man har ganska god 

kännedom om varandra och det är ju en väldigt god förutsättning för  att 

lyckas” 
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6.4.4 Maximalt pris 

Ett företag som från början satt ett högsta bud och hållit sig under det hade 

i vår undersökning större chans att lyckas och det stämmer väl överens med 

respondenternas erfarenhet. En respondent exemplifierar det med SCA som 

varit mycket framgångsrikt. SCA som använder sig av ett internt index 

CVA som innebär att affärer med mindre än 20 % buffert inte genomförs.   
 

”Dom har något som heter CVA som egentligen är net present value av hela 

affären inklusive synergier dividerat med uppköpspris och det måste ligga 

över 1,2, så dom har en 20 % buffert där” 

 

Det är, som nämnts tidigare, inte ovanligt att fusioner och förvärv drivs av 

chefers vilja att maximera sitt inflytande. En respondent nämner att när en 

VD bestämt sig för att förvärva så vill det mycket till för att han/hon skall 

ändra sig vilket gör att det ofta blir ett högre pris än vad som kan tjänas in. 
 

 ”Då är det den här drivkraften att jag vill ha det här bolaget som styr och 

då är det väldigt lätt att VDn går upp i pris. Så därför tror jag att det är 

psykologiskt helt rätt att säga att jag går inte längre än det här.” 

 

6.5 Orsaker till att förvärv och fusioner 
misslyckas trots stöd av konsulter 

På frågan om hur förvärv och fusioner kunde misslyckas trots stöd av 

konsulter kom exakt samma svar från respondenterna halvt på allvar och 

halvt på skämt. 

 
”Dom använde inte oss.” 
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Respondenterna tycker att andelen framgångsrika borde öka med tiden och 

ökad erfarenhet. De tror att en stor anledning till den stora andelen 

misslyckanden ligger i att det betalas för stora premier.  En bidragande 

orsak är också den hype som var på marknaden under senare delen 90-talet.  

 
”Dilemmat som uppkom för några år sen var att det blev extremt höga 

premier och i kombination med högt värderad aktiemarknad så blir det 

himla svårt” 

 

Konsulterna ser, kanske inte helt oväntat, att det är företagsledningarna 

som gör fel och ser rollen som konsult mer som stödjande. En respondent 

anser att konsulter är där för att de är duktiga på att strukturera, ge exempel 

på metod och ge tekniska råd för hur man skall gå tillväga. Sen är det upp 

till företaget att ta beslut om affären skall genomföras eller ej. Han menar 

vidare att konsulterna ger beslutsunderlag i form av värdering etc av det 

tänkta objektet men att trots det är det inte ovanligt att ledningen är beredda 

att betala mer.  

 
”Konsulterna är ju ofta med och strukturerar och ger tekniska råd och så 

vidare. Men den mjuka sidan måste management klara av själva.” 

 

Han avslutar med att erkänna att det nog finns en viss ”prostitution” att 

konsulterna inte avfärdar dåliga affärer då det finns pengar att tjäna. 

 
”..sen är det väl så att många gånger så prostituerar sig konsulterna lite, så 

är det ett bolag som vill köpa ett annat bolag och går till en konsultfirma för 

att få råd och hjälp så ser väl konsultfirman chansen att tjäna lite pengar. 

Man säger kanske inte att det var det dummaste man har hört talas om.” 
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7 Slutsatser 
Vi kommer nu som avslutning diskutera de slutsatser som vi kan dra utifrån 

vår undersökning och även ge rekommendationer för vad som bör 

fokuseras för att öka chansen till framgång. 

 

Vår undersökning visar att om företaget har flera möjliga kandidater ökar 

chansen för att lyckas vilket även teorin säger. Vi tror att den främsta 

anledningen till det är att företaget då har större möjlighet att finna ett 

företag som stämmer in på den profil som företaget söker. Det minskar 

även risken att en för hög premie betalas, då tillgång efterfrågan även borde 

gälla på fusions- och förvärvsmarknaden. Med detta menar vi att den enda 

kandidaten får en stor makt och på så sätt kan kräva en större premie än om 

det finns fler kandidater. Förvärvaren kan också lockas att betala för 

mycket då det endast finns en kandidat. Vi tror att ju färre kandidater det 

finns på marknaden desto noggrannare bör granskningen av kandidaten 

vara. 

 

Vi ser att ett tidigare samarbete verkar ha en positiv inverkan på utfallet av 

fusionen eller förvärvet. Det torde bero på att företaget då har mer kunskap 

om vad som förvärvas. Företaget vet även sedan tidigare att personalen i de 

båda företagen kan samarbeta och att det går att sammanfoga de båda 

företagen med avseende på kultur och värderingar.  För att lyckas bör det 

inte finnas för stora skillnader i kultur men det finns naturligtvis undantag. 

I ett av förvärven i vår undersökning fanns det stora skillnader i kultur, 

detta var dock något som köpande företag såg som positivt då de på det 

sättet fick in en mentalitet som saknats. Det är således inte enbart negativt 
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med skillnader men det krävs troligtvis mer för att klara att sammanfoga de 

tidigare bolagen till en enhet om det finns stora skillnader. 

 

En vanlig orsak till att fusioner och förvärv misslyckas är att företaget 

betalar för mycket.  Det finns olika sätt att undvika det. Företagsledningen 

bör sätta ett maximalt pris. Genom att göra det minskas risken för att 

ledningen låter sig bländas av storleken på det nya företaget och därmed 

riskera att betala för mycket. Det hela kan liknas vid att en individ besöker 

en auktion där ett åtråvärt föremål auktioneras ut. Om individen inte sätter 

ett maximalt pris för hur mycket han kan tänka sig betala är risken 

överhängande att han rycks med i den allmänna budgivningen och tillslut 

betalar mer än vad föremålet är värt. För att kunna sätta det pris som 

företaget är beredda att betala så bör enligt teorin en grundlig due diligence 

ha genomförts. Due diligence bör vara gjord innan affären offentliggörs då 

det enligt vår mening är svårt att dra sig ur när affären har offentliggjorts. 

Det kan vara värt att notera att en grundlig due diligence även bör innehålla 

en granskning av personalens kompetens och om personalen i de båda 

företagen kommer att kunna samarbeta. Just granskningen av personalens 

kompetens är något som teorin ser som viktigt, men som trots det 

försummas i praktiken. Anledningen till att det slarvas är troligen att det är 

relativt svårt att göra due diligence på personalens kompetens och att det då 

blir väldigt tidsödande. 

 

Den del av fusions- och förvärvsprocessen som visat sig vara mest central 

för att skapa ett mervärde för aktieägarna är i vår undersökning 

integrationen. Vi ser integrationen som en nyckelfråga för att fusionen eller 

förvärvet skall lyckas. För att möjliggöra en lyckad integration bör 

företaget försöka att skapa en gemensam kultur. Genom att skapa en 
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gemensam kultur bildas ett företag med gemensamma värderingar och mål. 

Det minskar således risken för kulturkrockar och tillåter företaget att 

fortsätta mot nya mål. En förklaring till att alla fallföretag inte har skapat 

en ny gemensam kultur är troligen att det är svårt och resurskrävande. Det 

är dock enligt teorin det mest värdeskapande sättet att överkomma 

kulturella skillnader vilket också vår undersökning visar.  

 

Det är viktigt att försöka visa de anställda i de nya företaget att 

integrationen prioriteras. Genom att skapa en integrationskommitté med 

individer från de tidigare skilda företagen visar ledningen att integrationen 

är viktig och kommer att genomföras på rättvist sätt. En annan positiv sida 

med integrationskommitté är att företaget inte förlorar fokus på den 

ordinarie verksamheten.  

 

Kommunikationen bör förmedla fusionens eller förvärvets syfte, hur 

integrationsprocessen fortgår och hur personalen kommer att påverkas.  

Om företaget utnyttjar sin möjlighet att informera kommer risken minska 

för att det sprids desinformation. Genom att informera minskar företaget 

osäkerheten bland personalen. Kommunikationen skall helst komma från 

något nytt gemensamt forum då det ytterligare visar på att det är ett 

gemensamt företag. Teorin säger att det är oerhört viktigt med en effektiv 

och informativ kommunikation för att undvika att personalen blir negativt 

inställd till fusionen eller förvärvet. De som har satsat på kommunikation i 

vår undersökning har i överensstämmelse med teorin lyckats bättre. 
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7.1 Rekommendationer 
Vi tror inte att det finns några enkla recept för framgång utan varje fusion 

och förvärv är unikt. Varje fusions- och förvärvsprocess bör skräddarsys 

efter de inblandade företagens unika förutsättningar. Det finns dock vissa 

delar som alltid bör prioriteras och de är utifrån vår undersökning följande: 

 

• Genomför en grundlig due diligence. 

• Sätt ett maximalt pris och håll det. 

• Skapa en integrationskommitté för att behålla fokus på 

verksamheten. 

• Försöka att skapa en ny gemensam organisationskultur. 

• Satsa resurser på att informera personalen om konsekvenserna och 

syftet med fusionen eller förvärvet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide fallföretag 

Inledning 

1. Vilken funktion hade du i fusionen/förvärvet? 
2. Vilket/vilka motiv hade ni till fusionen/förvärvet?  
3. Finns en utarbetad förvärvs- och fusionsmetodik? Anser ni er ha stor 

erfarenhet av fusioner/förvärv? Användes konsulter någonstans i 
processen och i så fall var och vilka var de? 

Planering 

4. Utvärderades det egna företaget för att se om ni var redo att 
fusionera/förvärva? Hur kom ni fram till att det var rätt för erat företag 
att fusionera/förvärva? 

5. Sattes det upp kriterier för målföretagets egenskaper? I så fall vilka 
typer finansiella/strategiska kvalitativa/kvantitativa? Vilka kriterier var 
avgörande för val av målföretag? 

6. Hur många kandidater valdes ut i ”första rundan”? Gjordes en värdering 
av dessa och i så fall hur och vad ingick? 

7. När under processen inleddes due diligencegranskningen? Vem utförde 
den? Vad omfattade granskningen? Hur viktig tycker ni att den är? 

8. Vilka synergier identifierades? Hur uppskattades dessa? Fokuserades 
det på intäktssidan eller var det kostnadsbesparingar som gällde? Vad 
ansåg du vara det viktigaste för att synergierna skulle realiseras? 

9. Hur bestämdes förvärvspriset eller fusionsteckningsförhållandet? Sattes 
ett maximalt pris innan ni gick i förhandlingen? Hur betalades 
förvärvet? 

10. Hur gick förhandlingen? Utdragen? Snabbt? 

Integration 

11. Hur planerades integration? Hög/låg grad av integration? Vilka delar 
ansåg ni vara de viktigaste i integrationen?  

12. Hur organiserades integrationen? Centraliserat/decentraliserat? 
Deadlines? Vilka deltog? Vad prioriterades under 
integrationsprocessen? 
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13. Hur avsågs organisationskulturen att integreras? Fanns stora 
skillnader/likheter?  

14. Hur snabbt tillsattes en ny ledning efter beslutet om fusion/förvärv? Hur 
skulle du beskriva den nya ledningen om sådan tillsattes? 

15. Fanns en detaljerad plan på hur kommunikationen till de anställda och 
aktieägarna skulle ske? I så fall, vad innehöll den? 

16. Vilka reaktioner möte fusionen/förvärvet bland de anställda i de båda 
företagen?  

17. Lyckades integrationen? Borde någonting ha gjorts annorlunda? 

Avslutning 

18. Anser du att fusionen/förvärvet var lyckat? På vilket sätt anser du att 
fusionen/förvärvet var lyckad/misslyckad? 

19. Statistiken säger att en stor del av alla fusioner/förvärv misslyckas att 
tillföra sina aktieägare något mervärde, är det något som ni hade i 
åtanke när ni gjorde fusionen/förvärvet? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Konsulter 
1. Vad tror du är den främsta orsaken till att företag 

förvärvar/fusionerar sig? 
2. Vad tror du skiljer ett lyckat förvärv/fusion från ett misslyckat? 
3. Var i processen tror du det skapas flest problem? 
4. Vad tror du är viktigast i pre-merger fasen? 
5. Vi har kommit fram till:  

• Stärkt marknadspositionsstrategi verkar vara en bra strategi för att 
lyckas.  

• Att ha flera kandidater att välja mellan är positivt.  
• Göra due diligencegranskning före presentationen av 

förvärvet/fusionen är positivt 
• Det verkar vara positivt att ha samarbetat före fusionen eller 

förvärvet. 
• De som satt ett maximalt pris och hållit det har undvikit att 

misslyckas. 
6. Vad tror du är viktigast i integrationsprocessen? 
7. Vi har kommit fram till:  

• De som använt sig av en integrationskommitté lyckas i större 
utsträckning. 

• De prioriterat snabbhet och personal i integrationsprocessen 
lyckas i större utsträckning. 

• De som skapat en gemensam kultur lyckas i större utsträckning. 
• Om det finns en kommunikationsplan så är det större chans att 

lyckas. 
• Om det skapas ett gemensamt forum för anställda är det större 

chans att lyckas. 
8. Hur kan förvärv/fusioner gå fel när det i stor utsträckningen används 

konsulter i processen? 
 


