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1 Förvärv och fusioner

örvärv och fusioner hör till de händelser i näringslivet som väcker störst
uppmärksamhet hos både media och allmänhet. För de inblandade företagen kan
stora möjligheter att snabbt utvidga och utveckla verksamheten uppstå. Utöver
de inblandade företagen påverkas även anställda, konsumenter, aktieägare samt
branschen i vilken företagen verkar. Detta innebär att företagssamgåenden inte
enbart är av betydelse för företagen, utan också för samhället i stort. Under
1990-talet kan en våg av förvärv och fusioner skönjas och statistiken visar på en
fortsatt stigande trend. I takt med att företagssamgåenden blir allt vanligare i
Sverige får dessa större uppmärksamhet både i forskningsdebatten och i media.

Förvärv och fusioner kan spåras långt tillbaka i tiden men antalet ökade drastiskt
i och med industrialiseringen. Tydliga förvärvs- och fusionstrender kan urskiljas
under 1900-talets första årtionden samt under 1960-talet och 1980-talet (Jemison
& Sitkin, 1986 A s.116). I Sverige startade den senaste vågen under 1990-talet
och pågår än i dag (Affärsvärlden, 19990113). Det är inte bara antalet förvärv
och fusioner som ökar, även det ekonomiska värdet på sammanslagningarna blir
allt högre (Dagens Nyheter, 19990514).

Enligt modern finansiell teori förväntas ett företags ledning alltid handla enligt
riktlinjen att maximera vinsten för företagets aktieägare vid investeringsbeslut
och vid finansiella beslut (Carper, 1990 s.807). I enlighet med teorin anges ofta
skapande av ökat värde för företagets aktieägare som en drivande kraft bakom
förvärv och fusioner. Många gånger är målet att förbättra företagets ekonomiska
ställning genom att skapa förutsättningar för uppkomsten av synergieffekter.
Sådana effekter uppkommer när två företag tillsammans uppnår ett bättre utfall
än vad de skulle göra om de verkade var och en för sig.

Utöver de orsaker till förvärv och fusioner som överensstämmer med den
finansiella teorin nämns i litteraturen en mängd andra orsaker. En förklaring som
ibland anges är egenintressen hos ledande personer inom företag (Gaughan,
1991 s.145). Vid en fusion fördelas viktiga befattningar mellan representanter
från båda företagen, vilket kan vara lockande. Även vid förvärv görs ofta stora
ansträngningar för att skapa ett gott samarbete med ledningen i det köpta
företaget för att få dem att vilja stanna i organisationen. Det nya företaget blir
större än vad de två ursprungliga företagen var vilket kan innebära högre löner,
större makt och bättre förmåner för den nya ledningen (Olve, 1988 s.28).

F
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Företagsledningens makt säkras genom att ett högre värde på det nya företaget
ger ett ökat skydd mot att företaget blir uppköpt i framtiden (Affärsvärlden,
19980416). Ytterligare en faktor som driver på förvärv och fusioner är att
kapitalmarknaden, med stora investmentbanker och mäklarfirmor, aktivt arbetar
för att driva igenom olika transaktioner, däribland förvärv och fusioner
(Affärsvärlden19990113).

Motiven bakom förvärv och fusioner skiljer sig vanligtvis från företag till
företag. Utöver de positiva effekter som förväntas uppstå är det omöjligt att
bortse från att även negativa effekter följer med sammanslagningar. De negativa
aspekterna kan exempelvis ta sig uttryck i form av krockar mellan olika
företagskulturer, avsevärda personalavhopp eller att det nya företaget blir
svårare att styra på grund av den ökade företagsstorleken. Ytterligare ett
exempel är att konkurrerande företag inom branschen kan öka sina
marknadsandelar på bekostnad av det förvärvande eller fusionerande företaget
under tiden processen pågår. Företag som är inblandade i förvärvs- eller
fusionsprocesser tenderar att lägga stor vikt vid interna angelägenheter och
riskerar därför att gå miste om möjligheter på marknaden. (Dagens Nyheter,
19990430)

Sannolikt är företag som planerar att förvärva eller fusionera väl medvetna om
de vanligt förekommande positiva och negativa effekter som samgåenden för
med sig. Åtskilliga empiriska undersökningar visar dock att negativa effekter i
många fall dominerar, vilket medför att en stor andel av genomförda förvärv och
fusioner betecknas som misslyckade (Alarik, 1982 s.15ff). Det finns olika
definitioner på begreppet misslyckande. KPMG definierar ett misslyckat förvärv
eller fusion som att det värde en företagsledning eller aktieägare förväntar sig
innan sammanslagningen aldrig uppstår. Med denna definition som
utgångspunkt har KPMG genomfört en undersökning som visar att 80 procent
av alla förvärv och fusioner misslyckas (KPMG s.3). En fråga som föranlett
flertalet andra undersökningar är om förvärv över huvud taget kan skapa värde
för aktieägare. Studier visar att ett visst värdetillskott kan uppstå för aktieägare i
det företag som förvärvas. Det är däremot inte vanligt att vinster uppkommer för
aktieägare i det förvärvande företaget (Rappaport, 1979 s.99f). Vidare ger sällan
förvärv och fusioner större positiva effekter än andra investeringar på samma
risknivå (Johannisson, 1980 s.149). Trots att många undersökningar visar på att
förvärv och fusioner i de flesta fall misslyckas drar nya förvärvs- och
fusionsvågor fram med jämna mellanrum.
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1.1 Problemdiskussion

Oavsett vilket skäl som ligger bakom ett beslut om att förvärva eller fusionera
bör beslutet bygga på ett tillförlitlig underlag. Ett optimalt beslutsunderlag skall
enligt en rationell beslutsmodell innehålla all väsentlig information  om de båda
företagen samt den externa omvärlden (March, 1999 s.14). Visar det framtagna
underlaget att förvärvet eller fusionen kommer att frambringa positiva effekter i
så stor utsträckning att negativa effekter överträffas, bör ett beslut att genomföra
förvärvet eller fusionen fattas.

Ovanstående reflektioner leder in på ett spännande problemområde vi önskar
undersöka där företags beslutsprocesser som föregår beslut om förvärv och
fusioner står i centrum. För att förstå vad som ligger bakom dessa beslut är det
intressant att undersöka hur olika företags beslutprocesser går till och vilka
parametrar som ingår. En stor del av den forskning, litteratur och mediadebatt
som inriktar sig på förvärv och fusioner fokuserar på implementeringsprocessen,
vilka skäl företagen anger för att förvärva eller att fusionera, samt om förvärven
eller fusionerna kan anses lyckade eller ej. Framtagande av beslutsunderlaget
tilldelas mindre uppmärksamhet vilket gör det relevant att undersöka de
beslutsprocesser som föregår beslut om förvärv och fusioner.

Beroende på vilket syfte och fokus en studie av beslutsprocesser i organisationer
har kan två inriktningar urskiljas (Gustavsson & Hellgren, 1984 s.26). Den
första av dessa inriktningar fokuserar på vilket innehåll ett beslut skall ha för att
det optimala beslutet i varje given beslutssituation skall kunna fattas och vilket
beteende som bör eftersträvas för att uppnå detta. Inom inriktningen är
forskningen oftast normativ och är grundad i en föreställning om rationella
beslut. Historiskt sett har beslut kring förvärv och fusioner ansetts vara grundade
på en rationell beslutsprocess (Jemison och Sitkin, 1986 B s.145). Vi har därför
valt att utgå från den rationell beslutsmodellen i vår undersökning. Om den
rationella modellen inte kan förklara de studerade företagens beslutsprocesser
kan beslutsmodeller som följer den andra inriktningen tas till hjälp. Denna
fokuserar på de processer som föregår definitiva beslut om att exempelvis
förvärva eller fusionera. Forskningen inom denna inriktning är grundad i
organisationsteoretiska föreställningar och är ofta av deskriptiv karaktär. Det
som undersöks är vad som sker och inte hur det bör ske. Vi anser att de båda
inriktningarna kan kombineras trots att de bygger på skilda antaganden och av
vissa kan ses som oförenliga. Med att kombinera avser vi inte att skapa en ny
inriktning av de två föreställningarna. Snarare handlar det om att utifrån empirin
tolka beslutsfattandet med hjälp av inriktningarna och på så sätt öka kunskapen
om de beslut som ligger till grund för förvärv och fusioner.
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En bransch som kännetecknas av kontinuerliga förvärv och fusioner är IT-
branschen där IT-konsultföretag utgör ett segment. IT-konsultbranschen är
synnerligen expansiv och präglas av en stark framtidstro där hög tillväxttakt ofta
beskrivs som en förutsättning för att företagen skall överleva och bli
framgångsrika. Aktieägarna har höga förväntningar på att företagens tillväxttakt
håller i sig och för att kunna leva upp till förväntningarna väljer många IT-
konsultföretag att växa genom förvärv och fusioner.

Av den orsaken att förvärv och fusioner är vanligt förekommande i IT-
konsultbranschen finner vi det intressant att undersöka beslutsprocesser som
föregår företagens definitiva beslut vid dessa företeelser. Med definitivt beslut
menar vi det slutgiltiga beslutet att antingen genomföra förvärvet eller fusionen
eller att inte göra det.

Om IT-konsultföretag som förvärvar eller fusionerar gör avsteg från den
rationella beslutsmodellen, hur kan då avstegen förstås? Beror avstegen på att
det är omöjligt att tillämpa rationell teori i verkligheten? I de fall ett
beslutsunderlag tas fram, antingen genom rationellt eller mindre rationellt
beteende, hur stor betydelse får detta underlag vid det slutgiltiga beslutet? Är det
beslutsunderlaget som avgör vilket beslut som slutligen fattas?

För att belysa frågeställningarna från ytterligare infallsvinklar finner vi det
intressant att även genomföra intervjuer hos revisionsbyråer som är
specialiserade på förvärv och fusioner samt hos företag som är verksamma inom
mer mogna branscher. Härigenom hoppas vi uppnå en mer nyanserad bild av de
beslutsprocesser som föregår fusions- och förvärvsbeslut i IT-konsultföretag.

Många revisionsbyråer erbjuder tjänster till företag som är involverade i förvärv-
eller fusionsprocesser. Hos de större revisionsbyråerna finns corporate
financeavdelningar med specialister på tjänster för fusioner samt köp eller
försäljning av företag. Genom intervjuer med anställda på corporate
financeavdelningar vill vi fånga den syn som där råder vad gäller förvärvs- och
fusionsprocesser i IT-konsultföretag.

Den affärsmässiga situationen i IT-konsultföretag skiljer sig ofta från situationen
i mer mogna branscher. Genom att undersöka beslutsprocesser hos företag inom
andra branscher, önskar vi få en uppfattning av om dessa skiljer sig från IT-
konsultföretagens beslutsprocesser. Då vi anser att IT-konsultföretagen fattar
sina beslut under större tidspress och har högre tillväxtkrav antar vi att detta
påverkar framtagandet av beslutsunderlag.
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1.2 Syfte

Syftet är att bidra med kunskap om beslut och beslutsprocesser i samband med
företagsförvärv och fusioner inom IT-konsultbranschen. Detta uppnås genom att
sådana strategiska beslut studeras utifrån såväl den rationella beslutsmodellen
som mer deskriptiva modeller om organisatoriskt beslutsfattande.

1.2.1 Frågeställningar

Utifrån den i rationella beslutsmodellen grundade föreställningsramen skall
följande frågor behandlas:

• Vad består beslutsunderlag av i samband med förvärv och fusioner enligt den
rationella beslutsmodellen?

• Hur kan beslut om förvärv eller fusioner inom IT-konsultbranschen förstås
utifrån teorier om rationellt beslutsfattande?

Om beslutsunderlagen i de studerade företagens beslutsprocesser uppvisar
olikheter med den rationella teorin ses detta i sin tur som att processerna före
beslutet inte sammanstämmer med det beteende som följer av den rationella
modellen. Det blir då intressant att belysa ytterligare en frågeställning:

• Hur kan ett beslut om förärv eller fusion förstås utifrån teorier om
organisatoriskt beslutsfattande, i synnerhet då beteende enligt den rationella
modellen inte återfinns empiriskt i delar av beslutprocessen?

1.3 Definition av förvärvs- och fusionsbegreppet

Under förvärvsbegreppet faller händelsen att ett företag förvärvar en
aktiemajoritet motsvarande mer än 50 procent av röstvärdet i ett annat företag.
Vi definierar begreppet fusion som en situation där två företag slår samman sina
tillgångar och bildar ett helt nytt företag. En sådan fusion karaktäriseras ofta av
att företagen är ungefär lika stora samt att namnet på det nya bolaget består av
en kombination av de ursprungliga företagens namn. I en stor del av litteraturen
och forskningen på området görs ingen åtskillnad mellan beteckningarna fusion
och förvärv. Eftersom vi anser att innebörden i de båda begreppen är vitt
åtskilda, kommer vi att skilja på begreppen så långt det är möjligt.
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1.4 Disposition

Vi har valt att disponera uppsatsen enligt figur I nedan.

Figur I      Disposition

I kapitel ett redogör vi för den problembakgrund som ligger bakom vår
undersökning. Här återfinns även uppsatsens syfte samt vilka frågeställningar vi
önskar utreda. Kapitel två behandlar vår vetenskapliga ansats. Vilka företag
som ingår i vår undersökning och hur vi har gått tillväga vid intervjuer hos dessa
företag diskuteras i kapitel tre. En del av det teoretiska bidraget redovisas i
kapitel fyra. Vi kommer i detta kapitel att beskriva en förvärvs- och
fusionsmodell utifrån rationell teori. Det empiriska bidraget, det vill säga
resultaten av våra intervjuer redovisas i kapitlen som härefter följer.

Kapitel fem redogör för de resultat som framkom under intervjuerna med
representanter för företag inom IT-konsultbranschen. Dessa resultat analyseras
direkt i samband med framställningen. I detta kapitel redovisas också resultaten
och analysen av intervjuerna med representanterna för företag inom mer mogna
branscher. Den syn som anställda på revisionsbyråers corporate
financeavdelningar har på IT-konsultföretagens beslutsprocesser beskrivs i
kapitel sex. Här görs också en jämförelse med resultaten i kapitel fem. För att
förstå den beslutsprocess som beskrivs i kapitel fem, kommer kapitel sju att ge
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ytterligare teoretiskt bidrag och behandla tre organisationsteoretiska
beslutsmodeller. Med hjälp av dessa modeller görs i kapitel åtta en analys av
resultaten som framkom under intervjuerna med representanter för IT-bolagen. I
det sista kapitlet, kapitel nio, redogör vi för de slutsatser och reflektioner vi har
kommit fram till med utgångspunkt från det som tidigare behandlats i uppsatsen.
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2 Vetenskaplig ansats

arje vetenskapssyn grundar sig på en viss kunskapssyn, människosyn
och verklighetsuppfattning (Starrin & Svensson, 1994 s.41). Dessa är de
viktigaste ingående byggstenarna i vad som i vetenskapsfilosofiska sammanhang
brukar kallas för paradigm. Nedan kommer vi att redogöra för vår vetenskapssyn
och på så sätt redovisa det metodsynsätt som vi utgått från i undersökningen.
Detta är viktigt eftersom vår syn på kunskap, människan och verkligheten
kommer att påverka det sätt vi går tillväga på i arbetet med vår uppsats.

2.1 Kunskapssyn

Rationalismen och empirismen står som varandras motsatser när det gäller synen
på hur kunskap kan genereras. En rationalist menar att källan till kunskap ligger
i människans förnuft och kan uppnås genom tanke och teoretiskt resonemang
(Rudestam & Newton, 1992 s.20). Empiristen har sin utgångspunkt i att kunskap
kan härledas ur erfarenhet och genom varseblivningar av omvärlden (Patel &
Tebelius, 1987 s.12).

Ur dessa grundläggande kunskapsteoretiska antaganden kan inriktningar såsom
positivismen och hermeneutiken härledas. Positivismen, med rötterna i
empirismen, utgår från att det finns en sann verklighet som vi kan få vetskap om
genom iakttagelser (Patel & Tebelius, 1987 s.31). Forskningen skall vara
objektiv så till vida att forskaren tar fram fakta som uppvisar hög grad av
säkerhet utan ovidkommande faktorer och oberoende av vem som tillfrågas
(Ibid). En huvudtes inom hermeneutiken är att betydelsen av en del endast kan
förstås om den sätts i samband med helheten och omvänt att helheten endast kan
förstås ur sina delar (Alvesson & Sköldberg, 1994 s.115). Till skillnad från
positivismen är hermeneutiken subjektiv och forskaren använder medvetet sina
värderingar i forskningsprocessen (Patel & Tebelius, 1987 s.34).

Att placera sig själv inom någon av dessa vetenskapliga inriktningar kan vara
svårt. Vi tror inte att en forskare kan ställa sig utanför den verklighet som
undersöks och på ett objektivt sätt skildra den utan att påverkas av sina egna
värderingar. Sanningen finns inte i objektiv mening utan skapas i utbytet mellan
olika individer. Det är fullt möjligt och till och med troligt att en person med ett
betraktarperspektiv gör en annorlunda tolkning av den betraktade verkligheten,

V
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som är präglad av de värderingar och kunskaper som denne bär med sig, än den
tolkning den betraktade själv gör. Vi kallar oss inte för renodlade hermeneutiker
eftersom detta skulle kräva en djupare förståelse av studieobjekten än vad vi
uppnår i vår undersökning. Eftersom vi i uppsatsen också för ett resonemang
kring hur beslutsunderlag kan tas fram med objektiva värden på de variabler
som undersöks, kan drag av positivism skönjas. Även om det är möjligt att
objektivt konstruera det beslutsunderlag som ligger till grund för beslut kring
fusioner och förvärv innebär inte detta att beslutsfattandet alltid styrs av den
positivistiska lagbundenheten. Vi anser att samhällsvetenskapen, som också
innefattar företagsekonomi, är beroende av interaktionen mellan olika individer.
Med utgångspunkt från detta anser vi att ett hermeneutiskt synsätt med inslag av
positivism bäst beskriver den kunskapssyn som ligger till grund för vår uppsats.

2.2 Människosyn

Vi anser att människan bär med sig kunskap, erfarenheter och värderingar som
påverkar hur verkligheten uppfattas och beskrivs. Denna överordnade
föreställningsram ligger till grund för vad som av den enskilde individen anses
viktigt eller oviktigt, bra eller dåligt, rätt eller fel etcetera (Lundahl & Skärvad,
1982 s.37). Föreställningsramen utvecklas under en människas livstid och
formas bland annat av uppfostran, utbildning och erfarenheter vilket leder till att
verkligheten kan uppfattas på olika sätt beroende på den föreställningsram som
individen besitter. Vår erfarenhet från universitetsstudier och andra utbildningar
samt det samhälle och den uppfostran vi växt upp med, har utan tvivel påverkat
vår föreställningsram och på så sätt också de tolkningar som vi gör av vår
omvärld. Detta innebär inte att vår uppsats kommer att vara av helt subjektiv
karaktär. Objektiviteten ligger i vårt tillvägagångssätt både vad gäller
undersökningens utformning och det sätt vi presenterar vårt resultat på. Genom
att klart och tydligt redovisa vår empiri och våra ställningstaganden ges läsaren
möjlighet att göra egna tolkningar och bilda sig en egen uppfattning.

Gunnar Myrdal (1968) hävdar att samhällsvetare i likhet med andra människor
har en benägenhet att dölja sina värderingar. Detta sker ofta genom att slutsatser
redovisas som om de helt och hållet logiskt kan dras från fakta som insamlats.
Att endast hålla sig till och presentera data som framkommer är inte lösningen
på problemet eftersom dessa data inte automatiskt ger kunskap. Sociologen
Louis Wirth skrev i sin korrenspondens med Gunnar Myrdal:

”Utan värderingar har vi inget intresse eller sinne för relevans eller signifikans
och följaktligen inget objekt.”

Källa: Myrdal, 1968 s.49
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Slutsatsen blir att forskaren som stödjer sig på fakta också tydligt måste redovisa
sin synpunkt eller värdering för att ge läsaren möjlighet att bedöma resultatet.
Det enda sättet att försöka uppnå objektivitet är att lyfta fram de underliggande
värderingarna och att sedan göra dem medvetna och visa hur de påverkar den
teoretiska forskningen.

2.3 Verklighetssyn

Vår utgångspunkt är att verkligheten kan ses som en social konstruktion.
Grundpelaren i detta synsätt är att verkligheten inte är av oss oberoende utan
består av ett växelspel mellan våra egna upplevelser och den samlade
upplevelsestruktur vi har skapat tillsammans med andra under lång tid (Arbnor
& Bjerke, 1994 s.192). Verkligheten betraktas som bestående av ett flertal olika
verklighetsbilder, som delas av en större eller mindre grupp av människor (Ibid).
Det är viktigt att vara medveten om att människors uppfattningar och handlingar
styrs av de värderingar och normer som existerar i den verklighet de lever i.
Genom vår utbildning och ytterligare studier av forskningsmaterial och annan
sekundärdata som behandlar förvärv och fusioner, skapar vi oss en bild av hur
verkligheten ser ut. Det är dock inte säkert att denna syn på verkligheten
överensstämmer med den verklighetssyn som råder inom IT-branschen eller hos
enskilda individer eller företag i denna bransch. De individer eller studieobjekt
som vi interagerar med kommer att påverkas av oss samtidigt som vi kommer att
bli påverkade av dem. I denna process finns grunden för nya uppfattningar och
kunskapstillväxt som både forskare och deltagare är delaktiga i (Holme &
Solvang, 1991 s.46).

Genom att studera IT-konsultföretagens beslutsprocesser från olika
infallsvinklar med hjälp av externa konsulter samt företag inom mer mogna
branscher, utöver den kunskapsinhämtning som skett genom litteraturen, skapas
förutsättningar för förståelse av den verklighet vi undersöker.
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3 Metod

tt metodiskt angreppssätt, eller en design som det ibland kallas, kan
liknas vid en ritning av ett hus. Metoden innebär en plan för att samla in,
organisera och integrera information eller data. Valet av angreppssätt bestäms av
hur problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till och vilket slutresultat som
eftersträvas. (Merriam, 1994 s.21).

3.1 Kunskapsinhämtning

Den vetenskapliga kunskapsbildningen kan i stora drag ske antingen genom
induktion eller deduktion. Induktion och deduktion är båda begrepp för
slutledning. Deduktiv är den slutledning där slutsatser om enskilda företeelser
dras från allmänna principer. Induktiv är den slutledning där forskaren utifrån
enskilda fall sluter sig till en princip eller allmän lag. För vår undersökning har
vi använt ett tillvägagångssätt som kan ses som en kombination av dessa båda
och som av Alvesson & Sjöberg (1994) kallas abduktion.

Abduktion har liksom induktion en empirisk utgångspunkt men avvisar inte de
teoretiska föreställningar som ligger till grund för deduktion. Tillvägagångssättet
kan ses som ett samspel mellan empiriska fakta och den teoribildning som finns.
Existerande teori och empiri används sedan för att utveckla och bygga vidare,
dels för att skapa nya teorier och dels för att göra nya empiriskt värdefulla
tolkningar. (Alvesson & Sjöberg, 1994 s.41f)

Vi började uppsatsarbetet med studier av forskningslitteratur inom det område vi
har valt att undersöka. Anledningen till detta är att vi anser det nödvändigt att ha
vissa förkunskaper för att kunna ta fram den teori som är relevant för vårt
undersökningsområde. I vårt fortsatta arbete har vi via intervjuer samlat in vår
empiri. Med utgångspunkt från empirin har vi tolkat, analyserat och dragit
slutsatser. I detta skede av undersökningen visade det sig att de teorier som vi
har skaffat oss förkunskaper om och haft som utgångspunkt i referensramen, inte
var tillräckliga för att förklara empirin fullt ut, varför vi sökte nya teorier. Ett
samspel mellan empiri och teori krävs för att närma sig verkligheten, vilket leder
fram till den kombination av deduktion och induktion som benämns abduktion.

E
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3.2 Studiens utformning

Inom samhällsvetenskapen görs ofta en uppdelning i kvantitativa och kvalitativa
metoder. Båda metoderna eftersträvar bättre förståelse av det samhälle vi lever i
men tillvägagångssätten är annorlunda. Vi har valt att använda oss av en
kvalitativ metod i denna uppsats. Detta eftersom vår målsättning har varit att
beskriva de beslutprocesser som föregår förvärvs- och fusionsbeslut. Vi tror inte
att en kvantitativ studie hade kunnat besvara undersökningens syfte då de
beslutprocesser som vi undersöker inte är entydiga. Olika individer och företag
kan ha olika definitioner och tolkningar av detta begrepp. Tolkningarna är svåra
för att inte säga omöjliga att kvantifiera på ett, för vår undersökning
meningsfullt sätt. Vår uppgift är att tolka den insamlade informationen och ur
denna försöka skapa en helhetsbild.

3.3 Val av företag

IT-konsultbranschen har uppvisat en snabb utveckling och tillväxt under de
senaste åren. Många av företagen i denna bransch har årliga tillväxtambitioner
på 50 procent eller mer och för att uppnå detta genomförs en stor mängd förvärv
och fusioner. För att få in andra aspekter och infallsvinklar har vi också
intervjuat två företag inom mer mogna branscher samt tre revisionsbyråer.

Figur II      Studerade företag
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3.3.1 IT-konsultföretag

För att välja undersökningsobjekt har vi utgått från Affärsvärldens index över
börsnoterade IT-konsultföretag, en lista som innehåller 29 stycken företag. Vi
använde oss av följande tillvägagångssätt när vi kontaktade företagen. Först
skickade vi e-post till respektive företag, ofta till en informationsadress, där vi
beskrev vårt val av ämne och bad om telefonnummer och e-postadress till en
person med goda kunskaper om förvärv och fusioner. Ganska snart fick vi klart
för oss att det i de flesta företag rörde sig om antingen VD, vice VD eller
ekonomichef. Därefter tog vi kontakt med dessa personer för att boka tid för en
intervju. Genom detta tillvägagångssätt fick vi kontakt med 12 IT-konsultföretag
som var villiga att delta i undersökningen. Vi tror inte att ytterligare intervjuer,
utöver de 12 som har genomförts, skulle ha bidragit med ny kunskap eftersom
intervjuerna i stor utsträckning gav oss samma typ av information. Dessutom
anser vi att respondenterna på ett bra sätt speglar branschen i sin helhet.

3.3.2 Företag inom mer mogna branscher

För att kunna göra vissa jämförelser och se om det finns stora skillnader mellan
de undersökta IT-bolagen och traditionell industri med avseende på
beslutsprocesserna som föregår förvärvs- och fusionsbeslut, har vi också
genomfört intervjuer på två större företag, SCA inom skogsbranschen och
AstraZeneca inom läkemedelsbranschen. Det verkar rimligt att anta att SCA har
mer utvecklade metoder för att hantera beslutsprocesser inför nyinvesteringar,
såsom förvärv och fusioner, eftersom företaget varit verksamt under lång tid och
har rötter ända tillbaka till 1600-talet. När det gäller valet av AstraZeneca tycker
vi att det är givande att undersöka beslutsprocessen i ett företag som har varit
involverat i en mycket omskriven fusionsprocess. AstraZeneca är också
intressant eftersom det är ett forskningsföretag och kompetensen hos de
anställda är väldigt viktig, precis som för företag inom IT-konsultbranschen.
Utöver ovan angivna anledningar var också de valda företagens storlek en viktig
faktor. Vi tror att fler personer är involverade i beslutsprocesserna och att mer
resurser läggs på att ta fram ett beslutsunderlag, jämfört med hur det ser ut inom
IT-konsultbranschen.

3.3.3 Revisionsbyråernas corporate financeavdelningar

Det finns ett antal aktörer som arbetar med att sälja tjänster till företag som är
involverade i en förvärvs- eller fusionsprocess. De stora revisionsbyråerna har
så kallade corporate financeavdelningar som är specialiserade på tjänster för
fusioner samt köp och försäljning av företag. Bland dessa tjänster ingår olika
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typer av analyser och värderingar. Vi har kontaktat och intervjuat tre av de
största aktörerna, Deloitte & Touche, KPMG och Öhrlings
PricewaterhouseCoopers (Förvärv och Fusioner, 1996 s.5). Syftet med dessa
intervjuer är dels att ge oss en mer nyanserad bild av hur processerna som
föregår fusions- och förvärvsbeslut kan se ut. Dessutom är vi intresserade av den
roll externa aktörer har i utformandet av beslutsunderlag och hur eventuella
egenintressen hos dessa kan påverka beslutprocesserna.

3.4 Intervjuer

Intervjuerna har genomförts av oss båda på plats hos samtliga företag som ingår
i undersökningen. Frågorna är sammanställda i frågeguider (se bilaga 1 och 2)
och skiljer sig till viss del för de olika typerna av respondenter. Vår ambition har
varit att ge den intervjuade möjlighet att göra sina egna associationer och
värderingar av de frågor som ställts. Den intervjuteknik som vi använt oss av har
därför en relativt låg standardiseringsgrad. Detta innebär att de frågeställningar
som vi har utgått ifrån och som också intervjuobjekten fått ta del av innan
intervjuerna, endast har utgjort en ram för diskussionen. Frågornas ordning har
varierat en del då vi har valt att inte strikt styra den intervjuade utan har låtit
denne gå från en fråga till en annan utan att avbrytas av oss.

Vi har endast använt oss av ostrukturerade frågor, även kallat semantiskt öppna
frågor, det vill säga frågor utan förberedda svarsalternativ. Fördelen med detta är
att den intervjuade inte styrs av svarsalternativen utan har möjlighet att besvara
frågorna utifrån sin egen situation. Anledningen till att vi valde detta
tillvägagångssätt var att vi ville fånga den intervjuades egna värderingar och
åsikter. Det var ibland svårt för respondenterna att förstå den innebörd vi lägger
i vissa av begreppen i våra frågeställningar. När sådana situationer uppkom har
vi haft möjlighet att förklara vad vi menar.

Den intervjuteknik som vi har använt förutsätter en relativt hög kunskap hos den
som intervjuar. Detta anser vi att vi har uppfyllt då vi ägnat mycket tid åt studier
av forskningslitteratur och artiklar inom ämnet innan vi genomförde
intervjuerna. Då vi var två personer som genomförde intervjuerna upplever vi att
vi erhöll vissa fördelar mot om vi hade genomfört intervjuerna en och en. När en
av oss ställde en fråga kunde den andre kontrollera att inga
huvudfrågeställningar missats och samtidigt se till att rätt följdfrågor ställdes.

Samtliga respondenter utom en accepterade att vi använde oss av bandspelare
för att uppsamla intervjudata. Fördelen med att använda sig av en bandspelare är
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att vi som intervjuare kan koncentrera oss på respondenten till fullo då vi inte
behöver föra egna anteckningar. En annan fördel är att vi inte riskerar att missa
viktig information till följd av ouppmärksamhet från vår sida. Vi är medvetna
om att bandspelare eventuellt kan hämma en respondent. Detta tror vi dock inte
har varit fallet då de personer vi intervjuade har så pass höga befattningar att de
själva kan avgöra vad som är konfidentiellt eller ej. Ytterligare en risk med att
använda bandspelare är att intervjuerna kan bli stela och formella om den
intervjuade inte är van att bli inspelad. Vi tycker dock inte att detta inträffade.
Förmodligen berodde detta på att de personer som vi intervjuade sitter på sådana
positioner inom företaget att de är vana vid intervjuer och andra muntliga
framställningar.

Vi anser att våra intervjuer uppvisar en hög kvalitet i det avseende att de
personer som vi intervjuade var delaktiga i beslutsprocesser som föregår beslut
om förvärv eller fusioner inom sina respektive företag och därför har den
kunskap vi söker. Vid intervjuerna, som i genomsnitt var en timme långa, erbjöd
vi oss att skicka uppsatsen via e-post som motprestation för att respondenterna
ställde upp på intervjun.

Vid vissa  intervjutillfällena fick vi tillgång till olika typer av sekundärdata.
Exempel på detta är årsredovisningar och fusionsprospekt. Detta material har
hjälpt oss att få en klarare bild av de företag som ingår i undersökningen och
kompletterat den primärdata vi samlade in under intervjuerna.

3.5 Trovärdighet och etik

Eftersom vår empiri till största delen bygger på de intervjuer som tillkom genom
interaktionen mellan oss och respondenterna, där båda parterna bär med sig egna
värderingar och erfarenheter, kommer vår undersökning aldrig helt att kunna
återupprepas. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994, s.358) är en viktig aspekt i
kvalitativ forskning att den är poängrik. Poängrik forskning har en viss
förankring i empiriska förhållanden samtidigt som den klart överskrider vad
empiriskt material förmår att säga. För att forskningen skall vara poängrik bör
de tolkningar som görs framstå som rimliga i förhållande till den empiri som
presenterats. Detta innebär att de tolkningar vi gör inte är de enda möjliga utan
empirin kan också ge utrymme och argument för andra tolkningsmöjligheter.
Uppsatsens trovärdighet kopplas till att vi tydligt redovisar vårt tillvägagångssätt
och vår syn på vetenskapen.
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För att skydda respondenterna från att komma till skada måste etikidealet vara
uppfyllt. För att åstadkomma detta har vi vidtagit ett antal åtgärder. Vid varje
intervju har vi frågat respondenterna om de önskar att materialet skall behandlas
konfidentiellt och om citat får användas. Vi har också efter varje intervju skickat
tillbaks det renskrivna materialet till den intervjuade så att denne fått möjlighet
att korrigera eventuella felaktigheter och godkänna citat. Dessutom har vi vid
varje intervju frågat om vi kan använda bandspelare.

Eftersom vi i vår undersökning endast undersöker ett fåtal företag kan vi inte
uttala oss om graden av generaliserbarhet hos resultaten. Det är inte säkert att
resultaten gäller för samtliga branscher. Samtidigt anser vi att det finns utrymme
för en viss generaliserbarhet då den problematik vi behandlar borde vara aktuell
för förvärvs- och fusionsbeslut oavsett bransch.
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4 Rationell beslutsteori

arje gång en ny förvärvs- och fusionsvåg drar fram över Sverige skärps
kritiken som riktas mot de många förvärven och fusionerna. Viss del av kritiken
kan vara rättfärdigad eftersom flertalet undersökningar visar att majoriteten av
alla förvärv och fusioner misslyckas (Alarik, 1982 s.15ff). Det finns
undersökningar som pekar på att de förväntningar ledningen i förvärvande
företag har innan förvärvet eller fusionen, inte uppfylls i åttio procent av fallen
(KPMG, s.3).

Bristfälliga beslutsunderlag leder till att chanserna att genomföra ett lyckat
förvärv eller fusion minskar (Sudarsanam, 1995 s.42; Haspelagh & Jemison,
1991 s.3). Enligt Nils-Göran Olve (1988, s.19) är orsaken till misslyckade
förvärv och fusioner själva hanteringen av förvärvs- och fusionsprocessen, där
framtagande av beslutsunderlag utgör den första delen. Enligt honom måste hela
processen noggrant genomföras för att förvärvet eller fusionen skall lyckas.

4.1 Den rationella beslutsmodellen

Inom organisationsteoretisk forskning har mycket tid ägnats åt att beskriva och
förklara beslutsprocessers skeenden, det vill säga hela den process som föregår
ett beslut. I en rationell beslutsprocess jämställs beslut med val, och grunden för
dessa är människans rationalitet (Brunsson, 1998 s.43). En stor del av modern
finansiell teori bygger på rationell teori där alla beslut i en organisation syftar till
att maximera nytta (Sudarsanam, 1995 s.4). Ett rationellt beslut antas leda fram
till det bästa valet givet ett specifikt problem, alternativ och information. Denna
inriktning är normativ till sin karaktär då den fokuserar på hur man skall gå till
väga för att välja ett alternativ bland flera (March, 1999 s. 14f).

I samband med att ett beslut skall fattas kan osäkerhet och risk förekomma. En
vanlig utgångspunkt är att osäkerhet uppstår till följd av bristande information.
Definieras information som ”korrekt information” innebär detta att det är
teoretiskt möjligt att finna den information om framtiden som behövs för att
kunna fatta ett beslut (Brunsson, 1985 s.38). Brist på information är endast ett
speciellt fall av osäkerhet. Likväl som att ofullständig information skapar
osäkerhet kan inkorrekt information antas vara relaterad till osäkerhet. En annan

V
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orsak till att osäkerhet uppstår är om det inte går att förutsäga med vilken
sannolikhet ett visst alternativ kommer att lyckas (March & Simon, 1993 s.133).
Risk utgör ett större hot mot motivation och handling än vad osäkerhet gör.
Risken uppstår genom osäkerhet och består av de nettoförluster som kan uppstå
för inblandade parter (Brunsson, 1985 s.43). Motivation hos medlemmar i en
organisation styrs delvis av vilken effekt en viss handling förväntas ha på
beslutsfattaren själv. I hur stor omfattning individer hålls ansvariga för negativa
effekter som kan följa på en handling, kommer därför att påverka vilken
handling som utförs. Vid vissa tillfällen tar beslutsfattare större risker än vid
andra. Faktorer som påverkar risk kan delas in i tre kategorier (March, 1999
s.19):

• Beslutsfattare uppskattar den risk som är inblandad i ett beslut.
Uppskattningarna styrs av subjektiva värderingar och påverkar den risk som
verkligen tas.

• Samma beslutsfattare kan vara benägen att ta olika stora risker under olika
förhållanden. Framförallt tenderar risktagande att påverkas av sammanhanget
där framgång och misslyckande uppstår.

• Risktagande påverkas, ofta omedvetet, av tillförlitligheten i organisationens
handlande.

Definieras osäkerhet som brist på information krävs det att all väsentlig
information beaktas för att osäkerheten skall kunna övervinnas. Lyckas ett
företag med detta minimeras även risken. Ett sätt att bemästra osäkerhet och risk
är att använda sig av den rationella beslutsmodellen då den bygger på att
information om alla möjliga beslutsalternativ tas fram.

Enligt den rationella beslutsmodellen startar beslutsprocessen i och med att ett
problem identifieras och den fortsatta processen går ut på att finna en lösning på
problemet. Efter problemidentifieringen skall de mål som önskas uppnås tas
fram. Nästa steg i processen är att urskilja alla de medel och alternativ som kan
användas för att nå fastställda mål. Enligt March (1999 s.14f) måste följande
fyra punkter vara uppfyllda för att rationella beslut skall kunna fattas:

• Det krävs kunskap om samtliga möjliga alternativ som finns att välja mellan.
• Det måste finnas kunskap om de konsekvenser som följer av olika alternativ.
• En subjektiv och konsekvent preferensordning är nödvändig för att kunna

jämföra de konsekvenser som följer av olika alternativ. Denna
preferensordning kan göras genom att kostnader och nytta för respektive
alternativ beräknas.
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• En beslutsregel behövs för att ett alternativ skall kunna väljas på grundval av
de konsekvenser det medför.

I den mest utvecklade modellen antas alla fyra ovanstående punkter vara kända.
Det alternativ som har högst förväntat värde, det vill säga det alternativ som ger
den största nyttan och de minsta relativa uppoffringarna, antas enligt teorin vara
det alternativ som också väljs. (March & Simon, 1993 s.158)

Kritik har riktats mot den rationella beslutsmodellen under årens lopp och frågan
är om en rationell beslutsmodell vid företagsförvärv och fusioner har någon
förankring i verkligheten. Kritiker hävdar att alla alternativ omöjligen kan
undersökas samt att det är orimligt att kunna föra samman alternativen med dess
konsekvenser. Innan en rationell modell avfärdas är det viktigt att komma ihåg
att modellen går ut på att beslutsprocessen skall leda fram till ett optimalt beslut.
Brunsson skriver följande angående vilken beslutsmodell som skall väljas:

”Om syftet med beslutsfattandet är att välja det bästa alternativet finns det inget
skäl att inte försöka följa de rationella normerna, även om det inte alltid är
möjligt att lyckas.”

Källa: Brunsson, 1998 s.46

Det borde därmed vara eftersträvansvärt att följa den rationella modellen så
långt det är möjligt.

4.2 Förvärvs- och fusionsmodell

Vi kommer i detta avsnitt att beskriva en modell för framtagande av underlag
inför beslut kring företagsförvärv och fusioner, se figur III på sidan 20. Vid
modellens utformning utgår vi från litteratur som behandlar förvärv och fusioner
samt rationell beslutsteori för att ta fram de steg en beslutsprocess bör innehålla
för att leda fram till ett optimalt beslut i samband med förvärv och fusioner. För
att nå det bästa alternativet krävs dessutom att beteendet under varje steg i
processen följer rationell teori.
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Figur III      Förvärvs- och fusionsmodell

Interna och externa förutsättningar

Problemidentifiering

Önskvärd kandidat

Sökprocess

Kvalitativ och kvantitativ analys

Förhandling och due diligence

Tillväxtstrategi

4.2.1 Problemidentifiering

Förvärvs- och fusionsprocessen startar i och med att ett problem identifieras i
organisationen. Det första steget för att finna en lösning på problemet är att
fastställa vilka mål företaget vill uppfylla (Rappaport, 1979 s.100). Det är sedan
målen som utgör riktlinjer för vilken lösning som är aktuell i det specifika fallet.
Ett exempel på ett sådant mål kan i ett IT-företag vara att kompetensen inte är
tillräckligt hög och att denna på något sätt måste utökas. Förvärv eller fusion
utgör alltså medel som kan tas till för att nå strategiska mål (Sudarsanam, 1995
s.25).

4.2.2 Tillväxtstrategi

Tillväxtstrategier utgör riktlinjer för hur företag i ett långsiktigt perspektiv skall
agera vid förvärvs- och fusionsfrågor. Motiv till förvärv och fusioner skall
överensstämma med företagets affärsidé och övriga affärsstrategier (Olve, 1988
s.21). Företaget bör i detta tidiga skede överväga olika möjliga vägar för att nå
ökad företagstillväxt (Rappaport, 1979 s.100) eller för att lösa det problem som
ligger för handen. Teoretiskt sett finns det alltid möjliga alternativ till att
förvärva eller fusionera. Dessa kan vara organisk tillväxt, samarbete med andra
företag, gemensamägda bolag, joint ventures, allianser eller köp av
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minoritetsposter i andra företag (Olve, 1988 s.30; Sudarsanam, 1995 s.25). För
att kunna försvara ett förvärv eller fusion framför andra alternativ skall dess
relativa fördelar och kostnader vara överlägsna. Verkligheten kan dock vara mer
problematisk och vilka alternativ företagen i praktiken kan eller vill välja är inte
alltid självklart. Alternativen kan vara omöjliga att genomföra om företaget är
drabbat av trånga sektioner. I många fall kräver alternativ till förvärv och
fusioner stora resurser i form av tid eller pengar. Företag bör dock ändå göra
beräkningar på alternativ till förvärv eller fusioner för att kunna avgöra vilket
som är minst kostsamt eller på annat sätt är fördelaktigt.

4.2.3 Interna förutsättningar

För uppnå förvärvsstrategierna krävs att företaget besitter vissa förutsättningar.
Förutsättningarna är föränderliga och endast statiska bedömningar kan göras.
Företag som planerar att förvärva eller fusionera bör undersöka vilka
förutsättningar de besitter vid den aktuella tidpunkten för att kunna avgöra om
ett förvärv eller en fusion överhuvudtaget är genomförbart i dagsläget. Ett första
steg kan vara att kartlägga det egna företagets styrkor och svagheter (Rappaport,
1979 s.100). Nödvändiga resurser är förutom köpeskillingen en stark och
kompetent ledning under och efter förvärvet eller fusionen (Henderson, 1989
s.34). Företaget bör också beakta att den befintliga verksamheten, under
processen, till viss del riskerar att försummas eftersom stora personella och
ekonomiska resurser måste satsas på förvärvet eller fusionen. En bedömning
måste göras av företagets finansiella situation för att avgöra om företaget har råd
att tappa resurser inom den nuvarande verksamheten. Har inte företaget de
resurser som krävs bör möjligheterna att skaffa fram dessa resurser undersökas.

4.2.4 Externa förutsättningar

I företagens omvärld finns barriärer som kan påverka förvärvet eller fusionen.
Det är därför viktig för företaget som planerar att förvärva eller fusionera att
undersöka vilka parametrar i omvärlden som kan få betydelse för affären.
Lagstiftning angående förvärv och fusioner samt skatter måste beaktas. Sedan
Sverige gick med i EU har EU-komissionen inflytande över svenska förvärv och
fusioner. Andra parametrar som kontinuerligt påverkar företags verksamhet är
förväntad marknadstillväxt, hur lätt det är att komma in på en marknad samt den
konjunktur som råder (Rappaport, 1979 s.100). Även hur aktiemarknaden
bedömer det köpande företag får betydelse för utfallet. Detta gör att förvärvets
eller fusionens tajming blir mycket viktig.
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4.2.5 Önskvärd kandidat

För att senare i processen kunna söka efter potentiella kandidater måste de
ansvariga för förvärvet eller fusionen veta vad de letar efter. En god passform
mellan företag är en förutsättning för sammanslagningen (Jemison och Sitkin,
1986 B s.146). En god passform innebär att de båda företagen har egenskaper
som kan kombineras, exempelvis att företagskulturerna kan integreras med
varandra. Företaget kan, med utgångspunkt från förvärvsstrategin, försöka
komma underfund med vilka kvalitativa och kvantitativa egenskaper hos en
potentiell förvärvs- eller fusionskandidat som eftersträvas. Om ett företag genom
ett förvärv eller fusion exempelvis önskar uppnå ökad geografisk täckning, blir
detta en parameter som en potentiell kandidat måste uppfylla. I figur IV och V
visas exempel på vanliga kvalitativa och kvantitativa parametrar som kan
undersökas.

Figur IV   Exempel på önskvärda kvalitativa parametrar hos kandidaten

Källa: Olve, 1988 s.45

Kvalitativa parametrar

Affärsprofil Vilken bransch är intressant?
Företagsform Är enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller annan företagsform

att föredra?
Ledning Är det viktigt att ledningen i det förvärvade företaget stannar?
Marknad Innebär förvärvet eller fusionen att företaget kan gå in på nya

marknader?
Geografisk Var är verksamheten lokaliserad och hur utbredd geografisk
koncentration marknad har den?
Särdrag Vilken kompetens önskas förvärvas?
Förvärvsklimat Är ett fientligt förvärv tänkbart?
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Figur V   Exempel på önskvärda kvantitativa parametrar hos kandidaten

Källa: Olve, 1988 s.46

Efter det att företagsledningen har fastställt vilka parametrar som är önskvärda
att finna hos en kandidat kan sökning efter en kandidat som passar in på bilden
påbörjas.

4.2.6 Sökprocess

Sökprocessen går ut på att genom systematiskt sökande ta fram ett fåtal
potentiella kandidater. För att finna dessa kandidater, i enlighet med en rationell
beslutsmodell, måste alla tänkbara kandidater identifieras. Jämförelser görs med
den bild av en potentiell kandidat som företaget önskar finna. De företag som
stämmer bäst överens med bilden bör vidare analyseras för att ett beslut skall
kunna fattas om företaget är aktuellt för ett förvärv eller en fusion. Övriga
alternativ bör förkastas. Sökprocessen kan gå till på olika sätt. Antingen kan
företaget självt söka på marknaden eller anlita externa rådgivare som söker åt
dem. Det är också vanligt att företag som önskar sälja sin verksamhet, själva
eller genom externa aktörer, kontaktar en potentiell köpare.

4.2.7 Kvalitativ analys

Inom IT-konsultbranschen är de viktigaste tillgångarna av kvalitativ karaktär.
Ofta finns ett förhållandevis lågt substansvärde medan humankapitalet är högt.
De anställda i företaget är den viktigaste resursen och vid ett förvärv eller en
fusion skall människor integreras i en ny organisation. Med tanke på de
kvalitativa variablernas vitala roll för IT-konsultbolagen skall en analys av
variablerna genomföras innan ett förvärv eller en fusion för att se hur bra
passform det finns mellan de båda företagen.

Kvantitativa parametrar
Stabil tillväxt Vilken försäljningstillväxt är önskvärd?
Rörelseresultat Vilken vinstmarginal är önskvärd?
Skuldsättning Vilken soliditet önskas uppnås?
Lönsamhet Vilket mål för avkastning på sysselsatt kapital har företaget?
Fakturering Vilken storlek på företag anses idealisk för förvärv eller

fusion?
Rörelsekapital Hur många månaders försäljning bör rörelsekapitalet

omfatta?
Marknadsandel Hur stor bör marknadsandelen vara inom företagets segment?
Förvärvspris Vilken vinstmultiplikator är det förvärvande företaget beredd

att acceptera?
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Ett sätt att jämföra det egna företagets kvalitativa parametrar med en potentiell
kandidat är att illustrera de båda företagens kvalitativa parametrar i ett slags
kulturnät (se figur VI s.24). En visualisering av graden av passning mellan
företagen framkommer. Det är inte givet att det bästa är att de båda företagen
helt och hållet stämmer överens. I vissa fall kan skillnaderna innebära att
företagen kan komplettera varandra. Om skillnaderna är stora finns dock en stor
risk att personalen i företagen påverkas, vilket kan leda till avhopp bland
nyckelpersoner. (Clarke, 1987 s.16)

Forskare har lagt fram föreställningen att om ett förvärvande företag hittar en
partner med matchande strategier, kultur och organisation är sannolikheten för
en lyckad fusion större (Risberg, 1999 s.10)

Figur VI visar modellens uppbyggnad med axlar som går ut från en kärnpunkt.
På varje axel sätts de kvalitativa parametrar som är viktiga att bedöma, till
exempel ledningens kompetens. Parametrarna kan utgöra de som prioriterades
då bilden av den önskvärda kandidaten fastställdes. Axeln bör också ha en
gradering. Exempelvis kan ledningskompetensen öka ju längre ut från kärnans
mitt företaget befinner sig. Likadant kan göras med de andra parametrarna
exempelvis där företagsform kan graderas efter storleken på företaget.

Figur VI   Visualisering av kvalitativa variabler

Källa: Clarke, 1987, s.17

Företaget måste bedöma var på axeln det befinner sig. Genom att dra linjer
mellan de axlarna växer en figur fram som illustrerar företagets kulturnät.
Likadant görs sedan med det andra företaget vilket gör en jämförelse möjlig.

Geografisk
koncentration

Kompetens

Företagsform

Marknad

Ledningens
kompetens

Bransch
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Figur VII   Visualisering av kvalitativa variabler

Källa: Clarke, 1987, s.17

Om det egna företagets form ser annorlunda ut än det företaget som skall
förvärvas eller fusioneras, blir det påtagligt att det förekommer skillnader i de
kvalitativa variablerna. Det typiska för en rationell modell som används vid
beslut kring förvärv och fusioner är försöken att kvantifiera förväntade
kostnader och fördelar med förvärvet (Sudarsanam, 1995 s. 44). De skillnader
som uppstår bör därmed värderas för att få fram hur mycket skillnaderna
kommer att kosta företaget respektive hur värdefulla de är för verksamhetens
utveckling.

4.2.8 Kvantitativ analys

En viktig del i beslutsprocessen är att ta fram en finansiell värdering av en
potentiell förvärvs- eller fusionspartner. Det förvärvande företaget måste
bedöma det rätta priset för företaget som skall förvärvas innan anbudet
presenteras. Vid ett förvärv eller en fusion måste en bedömning av motpartens
finansiella situation göras för att kunna uppskatta hur ekonomin i det
sammanslagna bolaget kan utveckla sig. Ett mer dolt syfte med att göra
finansiella analyser vid förvärv och fusioner kan vara att beslutsfattarna själva
skaffar fram argument som rättfärdigar köpet. (Olve, 1988 s.59)

Det huvudsakliga tillvägagångssättet vid finansiell värdering av en potentiell
förvärv- eller fusionskandidat startar med en genomgång av kandidatens
ekonomiska situation. Det framräknade värdet på kandidaten jämförs sedan med
det pris som det säljande företaget kräver. Om det uppskattade värdet
understiger priset skall förvärvet eller fusionen avbrytas. Det maximala pris som

    = företag A

    = företag B

Företagsform

Marknad

Ledningens
kompetens

Geografisk
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Bransch
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det förvärvande företaget kan betala skall generellt sett inte vara lika stort som
det uppskattade värdet av förvärvet. Anledningen till detta är att det behövs ett
utrymme för att möta rivaliserande bud och för att kunna förhandla med
förvärvskandidaten. Det finns också anledning att ha en marginal för eventuella
fel i de värderingar som gjorts (Gaughan, 1994 s.44).

Synergieffekter

En allmän definition på synergi är att helheten är värd mer än summan av
delarna var och en för sig. De flesta kan hålla med om att i merparten av förvärv
och fusioner finns det en potential för operativa synergier, det vill säga synergier
till följd av att verksamheterna i företagen slås samman och olika operativa
fördelar uppnås. Den stora frågan är om dessa synergier kan värderas, och om så
är fallet, hur värdet skall bestämmas. (Damodaran, 1994 s.288)

Ett företagsförvärv är en form av investering vilket innebär att huvudprinciperna
för kapitalinvesteringar gäller. Företagsköpet bör genomföras om det ger ett
nettobidrag till aktieägarna. Fusioner är ofta svåra att utvärdera. Den första
frågan som måste ställas är om fusionen leder till ekonomisk vinst. Ekonomisk
vinst existerar endast om de två samgående företagen är värda mer tillsammans
än vad de är var och en för sig, det vill säga att synergieffekter uppstår. Detta
kan uttryckas med följande formel där PV står för nuvärde och de samgående
företagen benämns A och B. (Brealey & Myers, 1996 s.914)

Ekonomisk vinst =  PVAB – (PVA + PVB)

Om formeln ger ett positivt värde bör fusionen genomföras. Hänsyn måste dock
tas till kostnaden för företag A att förvärva företag B. Kostnaden för ett förvärv
är den avgift det förvärvande företaget betalar för det uppköpta företaget baserat
på dess värde som eget företag. Det är viktigt att tänka på att marknadsvärdet för
B kan påverkas om investerare förväntar sig att A skall köpa B. Kostnaden kan
beräknas på följande sätt. (Ibid)

Kostnad = (Betalning – Marknadsvärde B) + (Marknadsvärde B - PV B)

Vinsten, det vill säga intäkter minus kostnader, kan nu beräknas genom att de
båda formlerna ovan sätts samman. (Ibid)

Ekonomisk vinst (NPV)  =  PVAB – (PVA + PVB) – Kostnad

Vid en finansiell analys är det ofta bra om företaget använder sig av mer än en
modell för att uppskatta värdet. Genom att väga resultat som erhålls från olika
modeller kan ett genomsnittsvärde beräknas. Det är svårt att säga vilken metod
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som är den bästa eftersom förvärvs- och fusionsmodellen måste anpassas efter
företag och situation. Vi kommer nedan att kortfattat beskriva två av de metoder
som kan användas vid värdering av företag.

Discounted Cash Flow

Nuvärdesmetoden eller DCF-metoden är en, runt om i världen, välkänd metod.
Metoden bygger på att värdet av ett företags uppskattade framtida kassaflöden
diskonteras tillbaka till nutid. Utgångspunkten för nuvärdesberäkningar kan
uttryckas med följande formel. (Damodaran, 1994 s.10)

Nuvärde = CF1 / (1 + r1 ) + CF2 / (1 + r2 )
2 + CF3 / (1 + r3 )

3 =  ∑ CFt / (1 + rt)
t

CFt = kassaflöde i perioden t
r = diskonteringsränta
t = år

Tillvägagångssättet för DCF beräkningar vid förvärv och fusioner kan ske enligt
följande. Först värderas de samgående företagen var och en för sig med
avseende på förväntade framtida kassaflöden och med den diskonteringsränta
som gäller för respektive företag. Därefter tas värdet fram för det sammanslagna
företaget utan synergieffekter, genom att addera de värden som har fåtts fram för
respektive företag. Synergieffekterna byggs sedan in i modellen genom
justeringar av förväntade kassaflöden och tillväxttakt. På detta sätt kan företagen
få ett värde på de förväntade synergieffekterna genom att subtrahera de
sammanslagna företagens värde utan synergieffekter från de sammanslagna
företagens värde med synergieffekter. (Damodaran, 1994 s.289)

P/E-förhållande

Det värde på företag som sätts av aktiemarknaden kallas P/E-tal, vilket står för
Price-Earnings ratio. För att bestämma ett företags P/E-värde divideras priset per
aktie med vinst per aktie. P/E-talet är en viktig indikation på hur högt
marknaden värderar börsnoterade företag i olika branscher. Höga P/E-tal kan
enligt Olve (1988 s.66) orsakas av en förväntan på inflation om antaganden görs
att marknadens räntenivå präglas av inflationsförväntningarna.

Vid värdering av ett privatägt företag är en möjlighet att basera P/E-värdet på ett
genomsnitt av P/E-värden för liknande noterade bolag inom samma bransch. En
annan anledning som ibland anges till att använda sig av P/E-värden för
jämförbara företag är att de mycket mer trovärdigt reflekterar marknadens
stämning och uppfattning. Om investerare tror på aktier inom en viss sektor
stiger också P/E-värdet för dessa aktier som en följd av optimismen. Detta kan



Rationell beslutsteori

28

också ses som en svaghet, speciellt om marknaden gör systematiska
felvärderingar av hela branscher. Om exempelvis företag inom IT-sektorn
generellt sätt övervärderas av investerare, och sedan medel P/E-värdet av dessa
aktier används, kommer felet att byggas in i värderingen. (Damodaran, 1994
s.197f)

Scenarion

Efter det att ett värde har beräknats kan detta sättas in i olika tänkbara scenarion.
Har kvalitativa parametrar värderats bör dessa beräkningar också tas med.
Företag bör försöka ta fram ett ”worst and best case scenario”. Genom att
identifiera kritiska faktorer kan en bedömning göras av vilken betydelse
förvärvet eller fusionen kan få. Beroende på vilken situation som kan tänkas
uppkomma kan olika avkastningsvärden beräknas.

4.2.9 Förhandling och due diligence

Efter det att en lämplig förvärvs- eller fusionskandidat har identifierats och en
värdering har skett, börjar ett skede där starkare kontakter skall knytas mellan de
företag som planerar att gå samman. Syftet är att utröna om den bedömning som
gjorts avseende positiva effekter av en eventuell sammanslagning stämmer
(Olve, 1988 s.50). Förhandlingen går ut på att parterna skall komma överens om
ett pris. Priset behöver inte nödvändigtvis överensstämma med marknadspriset
på bolaget eftersom förväntade synergieffekter gör att köparen kan vara beredd
att betala en högre summa. Företagen skall under förhandlingen även komma
överens om vilket betalningsmedel som skall användas vid transaktionen.
Betalning kan antingen erläggas kontant, med aktier eller genom en kombination
av dessa. Ett vanligt tillvägagångssätt, när förhandlingarna kommit så långt att
företagen i princip är överens om att affären skall genomföras, är
undertecknandet av ett så kallat letter of intent. Detta är en förbindelse att
affären skall genomföras om inga felaktigheter upptäcks i den due diligence
granskning som ofta görs innan det slutliga avtalet undertecknas. Vid denna
granskning får det köpande eller fusionerande företaget tillgång till mer specifik
information om sin motpart. Denna information är enligt avtal sekretessbelagd i
det letter of intent som upprättats.

En due diligencegranskning går ut på att en potentiell förvärvare undersöker det
företag som skall köpas upp för att vara säker på att inte betala för mycket
(Milligan, 1990 s.87). Syftet är att finna samtliga parametrar som kan ha effekt
på framtida vinster. Även vid fusioner görs due diligencegranskningar för att
undersöka att fusionspartnern uppfyller de kriterier den utlovat. Normalt är due
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diligence en mycket svår process men detta får inte avskräcka ett genomförande
eftersom den ofta ger viktig information om företaget som skall förvärvas.
Milligan (1990) beskriver svårigheterna med granskningen på följande sätt.

”Som att leta efter potentiella mördande nålar i den byråkratiska höstacken.”
Källa: Milligan, 1990 s.88

Det finns många definitioner på vad en due diligencegranskning skall innefatta.
Vanligtvis ingår både kvalitativa och kvantitativa parametrar. Vissa företag gör
due diligence under hela processen och andra går in strax innan det slutliga
avtalet. Granskningen kan ibland ske i två steg. I det första steget som sker innan
ett letter of intent skrivs under görs en översiktlig granskning. Det andra steget,
som innebär en mer detaljerad granskning, görs efter det att affären har
utannonserats (Milligan, 1990 s.88). Granskningen genomförs ofta systematiskt
genom att företaget delas in i olika delar som sedan analyseras. Processen kan
börja med en undersökning av marknadsförhållanden och kunder för att sedan
fortsätta med produktlinje, tillverkning och teknikfrågor. Därefter kan detaljerad
finansiell information undersökas (Webster, 1997). I takt med att storleken på
förvärvet ökar, ökar också betydelsen av en noggrann due diligencegranskning. I
många fall tas utomstående rådgivare till hjälp som är specialister på due
diligence.

4.3 Avslutande diskussion

Vi har i detta kapitel diskuterat kring rationell beslutsteori och har utifrån denna
teori beskrivit en förvärvs- och fusionsmodell. Genom att följa den beskrivna
förvärvs- och fusionsmodellen kan beslut i samband med förvärv och fusioner
leda fram till det optimala valet. För detta krävs att varje steg i modellen
behandlas fullständigt. Dessutom kan varje steg i modellen ses som en
beslutsprocess i sig, vilket innebär att beteendet under varje steg måste vara
rationellt för att leda fram till det optimala valet.

Efter det att ett problem har identifierats krävs, för att komma fram till det bästa
valet, information om samtliga möjliga alternativ. En signal om att företaget
behöver vidta åtgärder sänds ut. Vid mottagande av denna signal sätts ett mål
upp för vad som önskas åstadkommas. Information som visar vilka alternativa
vägar företaget kan gå för att uppnå målet kan därefter sökas. Alternativ till
förvärv och fusioner kan exempelvis vara samarbete över företagsgränserna. Vid
respektive alternativ måste alla potentiella kandidater beaktas, vilket innebär
ytterligare valsituationer.
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För att kunna fatta ett beslut krävs även kunskap om vilka konsekvenser som
följer med respektive alternativ. Vilka alternativ som kan väljas begränsas av de
interna och externa förutsättningarna, varför dessa tidigt måste undersökas.
Därefter kan information om varje potentiell kandidat tas fram genom att varje
steg från och med ”önskvärd kandidat” i förvärvs- och fusionsprocessen
behandlas. Informationen visar på de konsekvenser som ett förvärv eller fusion
med en viss kandidat skulle föra med sig.

Enligt rationell beslutsteori måste organisationen ha preferensordning bland
alternativen för att en jämförelse skall kunna ske. Det är vanligt att det alternativ
väljs, som givet att syftet uppfylls, ger den maximala vinsten. Sätts först siffror
på hur mycket de kvalitativa variablerna är värda för företaget underlättas en
sådan värdering. I annat fall får en uppskattning göras av detta värde. Den
kvantitativa analysen visar tydligt vilket alternativ som ger den högsta möjliga
ekonomiska vinsten. Denna kan antingen uppnås genom intäktsökningar eller
genom kostnadsbesparingar. Due diligence granskningen understöder värdet på
kandidaten och denna information kan användas under förhandling om priset.
Det definitiva beslutet skall bygga på all den information som tagits fram. För
detta krävs en beslutsregel. Regeln bör ha sin utgångspunkt i syftet och valet bör
falla på det alternativ som ger den största möjliga nyttan givet detta syfte.

I kapitel fem som härefter följer redovisar vi resultatet av vår studie av
beslutsprocesser i företag inom IT-konsultbranschen. Kapitlet beskriver hur ett
beslut om förvärv och fusioner inom IT-konsultbranschen kan förstås utifrån
teorin om den rationella beslutsmodellen.
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5 Beslutsprocesser utifrån rationell teori

detta kapitel redovisas resultaten av de intervjuer vi har genomfört med IT-
konsultföretag och företag inom mer mogna branscher. Empirin kommer att
struktureras utifrån de frågeställningar vi ställer upp i inledningskapitlet och vid
presentation av företagens beslutsprocesser använder vi den teoretiska förvärvs-
och fusionsmodellen som ram (se figur III, s.20ff). Efter varje steg görs en
sammanfattande analys. Kapitlet behandlar också empiri som rör hela
beslutsprocessen. Även dessa delar kommer analyseras i anslutning till empirin.

5.1 Presentation av företagen

De flesta IT-konsultföretag vi har undersökt har genomfört förvärv och endast
ett mindre antal har fusionerat. Vanligtvis har tre till fem stycken förvärv
genomförts. Några av bolagen skiljer sig från de andra på så sätt att de har
genomfört betydligt fler förvärv, uppemot 10-15 stycken. Inom IT-
konsultbranschen verkar förvärvs- och fusionsvågen ha tagit fart på senare år då
de flesta anger att förvärven har skett från 1994 och framåt. Det förekommer
dock förvärv längre tillbaka i tiden.

De personer vi har talat med har varit högt uppsatta i företagen. En förvärvs-
eller fusionsprocess är ofta sekretessbelagd och det är därför fördelaktigt om
endast ett fåtal personer är inblandade i processen. Dessa personer har ofta höga
befattningar såsom VD, vice VD och ekonomichef, eftersom förvärv och
fusioner innebär avgörande beslut på företagsnivå.

5.2 Beslutsunderlagens innehåll

Under intervjuerna framkom att de flesta av företagen inte använder sig av
någon utarbetad förvärvsmetodik utan förlitar sig på förvärvs- och
fusionsmodeller som till stor del bygger på erfarenhet. Denna erfarenhet leder
fram till en plan för hur förvärvet eller fusionen skall genomföras. I vissa företag
är planen dokumenterad och i andra fall bygger den enbart på de inblandade
personernas åsikt, känsla och intuition.

”Det finns ingen utarbetad förvärvsmetodik utan handlingssättet bygger på
erfarenhet. Beroende på hur kontakten kommer till så blir metoderna olika.”

I
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”Nej, jag kan inte påstå att vi har en utarbetad förvärvs- eller fusionsmetodik.
Inte mer än lång erfarenhet. Situationerna är så olika så det går nästan inte. Ofta
är det känsliga och hemliga saker och man måste vara försiktig. Man känner
ganska fort om det passar och går på intuition och känsla.”

Vid frågan om hur beslutsprocesserna går till i de företag som har en plan att
följa varierar svaren mycket med avseende på hur många och vilka steg som
beslutsprocesserna innehåller. Ett IT-konsultföretag som använder sig av en
förvärvsmetodik baserad på erfarenhet går till väga på följande sätt:

”Det finns ingen manual. Vi jobbar enligt en metod som vuxit fram. Det förs
diskussioner med alla möjliga parter hit och dit på ett väldigt löst plan…Steg ett
är att föra en allmän diskussion. Utifrån diskussionen försöker vi komma överens
om en gemensam syn med säljarna om hur bolaget skall integreras och hur
prisbilden ser ut. Vi försöker sedan få fram ett letter of intent med säljaren. När
det är klart går vi in och gör en due diligence av företaget.”

I samband med företagsförvärv och fusioner genomgår alla undersökta IT-
konsultföretag en beslutsprocess. Vilka steg dessa processer innehåller varierar
och även beteendet under varje steg. Vid en beskrivning av de förvärvs- och
fusionsprocesser som företagen använder sig av, var det inte någon respondent
som redogjorde för en beslutsprocess med samma innehåll som den modell vi
presenterat i kapitel fyra. Några av företagen går igenom flertalet av stegen men
de flesta företag använder endast ett fåtal steg. Istället för att ta fram ett
dokumenterat beslutsunderlag som kan föregå beslut om att antingen förvärva,
fusionera eller att avstå från ett samgående, säger respondenterna att beslut fattas
med intuition och känsla av de inblandade personerna. För att få en mer
detaljerad bild av hela beslutsprocessen undersöker vi varje steg i förvärvs- och
fusionsmodellen eftersom vi anser att varje steg kan ses som en beslutsprocess i
sig.

5.2.1 Problemidentifiering

Enligt teorin kan en förvärvsprocess starta med att en signal av något slag
aktiveras i företaget eller att ett problem upptäcks. Signalen eller problemet
behöver inte vara av negativ karaktär utan det kan handla om att ett behov
behöver fyllas eller att nya möjligheter kommer fram. Lösningen på problemet
nås genom att mål uppfylls. När det gäller förvärv och fusioner kan dessa mål
liknas vid företagens syften med att förvärva och fusionera. Företagen strävar
efter att uppnå någonting. Det anges många olika syften med att förvärva och
fusionera. Vanligen har varje företag flera olika syften som de önskar uppnå.
Samma företag kan dessutom ha olika syften att fylla vid olika förvärvs- och
fusionstillfällen. Alla undersökta företag har höga tillväxtkrav.
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”Det är viktigt för oss att ha tillväxt, så vi siktar på att förvärva företag för att få
högre tillväxt.”

Tillväxten kan tillgodoses antingen genom organisk tillväxt eller genom förvärv
och fusion. Under intervjuerna förklarar många av respondenterna att företagen
inte har någon möjlighet att uppnå de höga tillväxtkraven genom att enbart växa
organiskt.

”Vi har deklarerat att vår expansion är en kombination av rekrytering och
förvärv. Med de expansionsmål vi har så tror vi inte att vi skulle klara det med
enbart rekrytering. Vi skulle få dra på för fort helt enkelt och det skulle riskera
kvalitén.”

Till skillnad från många andra branscher är det inte konkurrens om kunder som
är det stora problemet för IT-konsultföretagen.

”I den här branschen har vi ingen brist på kunder annars kan man tänka sig att
förvärv görs för att köpa marknad eller att köpa bort en konkurrent. Det
problemet har vi inte.”

Det är istället konkurrens om personal som skapar stora problem. I stort sett
samtliga respondenter tar upp svårigheterna med att rekrytera duktiga konsulter
till företagen. I vissa lägen kan förvärv eller fusioner vara det enda sättet att
uppnå den tillväxt som aktieägare och anställda förväntar sig.

”Det här är ett kunskapsföretag där medarbetaren är den viktigaste resursen. Det
är en het bransch där utbudet fortfarande är lägre än efterfrågan. Rekrytering är
lite av en trång sektor. Det gäller ju generellt för branschen att tillväxten är
mycket beroende av möjligheten att kunna rekrytera nya människor som kan ta
hand om tillväxten.”

Andra viktiga syften som många respondenter anger är att uppnå synergier, att
komplettera verksamheten med ny kunskap samt att öka den geografiska
täckningen.

”Varför vi förvärvar bolag kan ha två huvudsyften. Antingen kan det handla om
att förvärvet ger oss en plattform på en ny marknad, alltså en geografisk
marknad. Det andra skälet är att det förvärvade bolaget tillför kompetens.”

Samtliga studerade företags förvärvs- eller fusionsprocesser startar i samband
med att problem eller möjligheter upptäcks, vilket också är utgångspunkten för
en rationell beslutsmodell. Respondenterna anger olika skäl för att genomföra
förvärv och fusioner men det skäl som återkommer mest frekvent är behovet av
att rekrytera ny personal. För att tillgodose företagens rekryteringsbehov finns
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inga andra alternativ än samgående enligt de intervjuade på IT-konsultföretagen.
Samma argument anges i samband med förväntningar om tillväxt. Det är i
princip omöjligt för företag att nå den tillväxt som bland annat marknaden och
aktieägare förväntar sig utan att förvärva eller fusionera med andra bolag. Detta
hänger delvis samman med det låga utbudet av kompetenta konsulter på
marknaden men även andra aspekter spelar in här. Många av IT-
konsultföretagen har idag en tillväxt på över 100 procent per år och rent
generellt är det svårt för företag att internt kunna administrera en så stor
organisk tillväxt. Utöver dessa skäl anges en ökad geografisk täckning som en
orsak till företagens förvärv. I stället för att starta upp ett företag från grunden,
på en ny och kanske okänd ort, innebär ett samgående med ett redan etablerat
företag att affärerna snabbt kan komma igång. Har det företag som förvärvas en
tillräckligt stor kundstock, kompetent personal och en stark ledning som vill
arbeta kvar i organisationen kan det köpande företaget snabbt tillskansa sig en
helt ny geografisk marknad. Samtliga av ovan nämnda syften bakom förvärv och
fusioner anser vi kan kopplas till  ett övergripande syfte, nämligen de
tillväxtkrav som marknaden ställer.

5.2.2 Tillväxtstrategi

Tillväxt, som till viss del kan uppnås genom förvärv eller fusioner, är något som
ofta står uttryckt i de studerade företagens visioner eller affärsidéer. Så gott som
samtliga företags förvärvsstrategier ligger i linje med affärsidéerna. I många fall
finns även en relation uttryckt som talar om hur hög tillväxt företagen strävar
efter att uppnå genom organisk tillväxt respektive förvärvstillväxt.

”All vår förvärvsstrategi går ut på att förvärva företag som gör oss bättre
lämpade att leva upp till vår affärsidé. Vi har sagt detta i vår vision.”

Innan djupare analyser tas fram, ingår som nästa steg i tillväxtstrategierna att
göra beräkningar på vilka alternativa lösningar som kan vara aktuella. Ungefär
hälften av företagsrepresentanterna anger att alternativ till förvärv och fusioner
undersöks i deras företag.

”Ja, vi kan vid mindre förvärv titta på bolagets konsulter och räkna på vad det
skulle kosta att rekrytera motsvarande antal konsulter. Sedan kan man väga om
det är värt priset. Vi kan lika gärna köra en annonskampanj och rekrytera
konsulter.”

Samtliga respondenter är medvetna om att det teoretiskt sett finns alternativ till
förvärv och fusioner, men vissa hävdar att det är meningslöst att göra
beräkningar på dessa i verkligheten. Oavsett om företagen vill eller ej måste de
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förvärva för att hänga med i utvecklingen. Så länge marknaden ser ut som den
gör, måste företagen växa oerhört snabbt för att synas och kunna konkurrera.

”I vår bransch finns egentligen inga alternativ. Man måste ta tillvara på alla
möjligheter. I många branscher kan man säga att man satsar på organisk tillväxt,
det går att anställa folk. Vi får ta alla vi får tag i. Skall vi uppnå vissa mål så
måste vi förvärva.”

Anställs nya medarbetare, exempelvis genom att starta ett traineeprogram, har
företaget en chans att utbilda och forma personerna enligt företagets normer.
Problemet med detta är dock att kostnaderna belastar företagets resultat.

”Vi konstaterade att organisk tillväxt är mycket, mycket smartare om man kan
göra det, för den ger mycket större lönsamhet.”

”Sådana beräkningar har vi gjort många gånger och man kommer alltid fram till
samma resultat att det är billigare om man bara vågar. Risken är stor i båda
fallen men det har en ren ekonomisk betydelse. Ett traineeprogram kan inte
finansieras genom att emittera nya aktier, det är omöjligt och där ligger den stora
skillnaden. Som marknaden ser ut för våra tjänster nu skulle vi mycket hellre köra
traineeprogram än att köpa bolag. Det är ju mycket mindre risk att ta in 50
stycken nya fräscha välutbildade människor och sedan sätta dem på konsultskola i
sex månader och sedan är de perfekta. Problemet är att det kostar ett antal
miljoner kronor som dras direkt på resultatet till skillnad mot om vi köper ett
bolag.”

I stort sett samtliga IT-konsultföretag har förvärvsstrategier som utgör ramarna i
förvärvs- och fusionsfrågor. Respondenterna anger att förvärv och fusioner är en
förutsättning för att företagen skall överleva på sikt. Med detta i åtanke tror vi
att IT-konsultföretag i många fall kan ha tydligare och mer genomtänkta
förvärvsstrategier än företag i andra branscher. De tvingas lägga tid på
överväganden om hur stor del av tillväxten som skall tillkomma via förvärv eller
fusioner, vilket är något som många andra företag kan bortse från. Detta innebär
dock inte med automatik att IT-bolagens beslutsprocesser är mer genomtänkta.

Några av representanterna för företagen var skeptiska till om det finns
genomförbara alternativ till förvärv och fusioner. Den nuvarande situationen på
marknaden, med ett tryck på att växa, gör att beräkningar på alternativ anses
irrelevanta. Tillväxtkraven driver upp antalet förvärv och fusioner. Om
marknaden hade sett annorlunda ut och företagen haft större valmöjligheter, är
det sannolikt att det inte hade förekommit lika många förvärv. Enligt den
rationella modellen skall alla tänkbara alternativa lösningar på problemet
beaktas innan ett beslut fattas. På denna punkt följer inte IT-konsultbolagen den
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rationella modellen eftersom förvärv och fusion ofta verkar vara det enda medlet
som övervägs för att uppfylla målen.

5.2.3 Interna förutsättningar

Interna förutsättningar skall enligt teorin undersökas för att se om företaget är
redo för ett förvärv eller en fusion. Några av respondenterna anger att det inte
görs noggranna undersökningar av de interna förutsättningarna. Bedömningen
kan vara en mer eller mindre undermedveten process.

”Det är inte alls så strukturerat, utan det dyker upp möjligheter och då ser man
hur företaget kan passa in.”

”Det har vi gjort tidigare…Det görs ingen speciell analys av företaget inför varje
förvärv.”

Samtliga respondenter räknar ändå upp en eller ett par parametrar som
undersöks. En variabel som många nämner är ledningsresurserna i det egna
företaget.

”Det krävs ledningsresurser för att förvärva. Själva förvärvet kräver inte så
mycket interna resurser. Vi är två eller tre personer som sysslar med detta
tillsammans med en advokat…Även små förvärv kräver ledningsresurser och en
plan för hur de skall integreras, annars blir det väldigt dyrbart.”

Förutom ledningskapaciteten nämner många att det är viktigt att undersöka den
ekonomiska situationen så att företaget har tillräckliga resurser för att genomföra
förvärvet eller fusionen.

”Det största problemet över lag är duktiga ledare. Det är ett övervägande vi gör,
orkar vi med förvärvet? Det är nästan uteslutande det som vi tittar på. Sedan är
det också viktigt att se om man klarar av det finansiellt.”

Finns känslan av att företaget ej besitter tillräcklig kapacitet eller resurser för att
genomföra ett förvärv eller fusion, anger en respondent att företaget inte ger sig
in i processerna över huvud taget.

På det stora hela undersöks inte interna förutsättningar särskilt noggrant vilket
innebär ett avsteg från beteendet enligt den rationella modellen. Vårt intryck är
att överväganden om företagens interna kapacitet till den största delen sker
undermedvetet. I företagsledningarna finns troligtvis en känsla för det egna
företagets styrkor och svagheter, även om inte någon grundlig undersökning
görs av de interna faktorerna.
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5.2.4 Externa förutsättningar

De flesta av företagsrepresentanterna har svårt att svara på vilka parametrar de
tittar på i företagets omvärld. Personer som är inblandade i förvärvsprocessen
gör en bedömning av företagets externa faktorer, men dessa bedömningar
dokumenteras i stort sett aldrig. Beaktande av marknadsförutsättningar är en
variabel som nämns hos flera företag.

”Naturligtvis gör man en marknadsbedömning. Vi lever i en marknad som
expanderar våldsamt. Vid ett normalare marknadsläge skulle vi kanske göra
noggrannare bedömningar, men just nu pekar allt bara uppåt och då är det bara
att köra på.”

”I vår bransch undersöker man marknaden varje dag annars överlever man inte.
Det är mycket ryggmärgskänsla, vad är det som händer?”

En del respondenter nämner flera variabler som undersöks. Ett företag går
tillväga på följande sätt för att bedöma företagets externa förutsättningar:

”Vi har ett antal referensbolag som vi följer för att se hur de utvecklas i
förhållande till vårt företag. Vi ser då på ett antal hårda nyckeltal som följs upp
kvartal för kvartal…Dessutom ser vi på vad som händer i IT-branschen mer
generellt t ex vad gäller tillväxt, lagstiftning och andra saker. Det är inte så att vi
listar det i detalj, förutom nyckeltalen då.”

Någon respondent tycker att frågan inte har någon verklighetsförankring. Det
görs ingen grundlig undersökning av företagets externa förutsättningar utan det
är i detta fall enbart känslan som avgör.

”Nej, detta är en typiskt teoretisk fråga, så går det inte till för oss…Har man
jobbat länge i en sådan här bransch så har man en känsla. Det blir mycket att
man går på känsla eller intuition.”

Det intryck vi har fått från intervjuerna är att IT-konsultbolagen inte lägger ned
speciellt mycket tid på att undersöka externa förutsättningar. Vi anser att detta
kan hänga samman med de gynnsamma förhållanden som för tillfället råder på
marknaden. Många tar för givet att marknadsuppgången fortsätter i samma takt
som tidigare vilket innebär att noggranna analyser av situationen ej behöver
genomföras i samband med ett förvärv eller en fusion. Enligt den rationella
modellen skall alla nödvändiga beräkningar och granskningar göras som krävs
för att kunna bekräfta eller dementera företagsledningens intuition. I detta
avseende följer företagsledningar i IT-konsultbolag inte den rationella modellen
eftersom de i hög utsträckning förlitar sig på känsla och erfarenhet när det gäller
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den externa omvärlden. Vi anser att det borde vara värt att satsa resurser på
noggranna undersökningar av företagets interna och externa resurser eftersom
företagets förutsättningar kan komma att avgöra om förvärvet eller fusionen blir
lyckad.

5.2.5 Önskvärd kandidat

Egenskaper som företagsledningen önskar att en potentiell förvärvs- eller
fusionskandidat innehar, bör enligt den rationella modellen vara de egenskaper
som styr valet av partner. Det är viktigt att de företag som förvärvas eller som
ingår i en fusion kan tillföra egenskaperna som affären syftar till att uppnå.
Dessa syften diskuteras ovan i stycket problemidentifiering. På frågan om vilka
kriterier som avgör vilken förvärvs- eller fusionspartner som utses svarade
majoriteten av respondenterna som deltog i undersökningen att det viktigaste är
att personkemin stämmer i de båda företagen.

”Kompletterar förvärvet vad gäller tjänsteutbudet eller geografisk täckning?
Avgörande är ju sedan egentligen om man tror att man kan arbeta tillsammans.
Det är ju personfrågor det här.”

”Det viktigaste är att det stämmer kemiskt. De spelar ingen roll hur bra de är på
att utveckla affärsidéer och hur lysande affärer de gör, om man inte känner att det
fungerar.”

Många nämner att det förvärvade bolaget måste tillföra någonting. Det kan här
röra sig om nya kunder, tillväxt eller möjlighet till ökad vinstmarginal. En
företagsrepresentant säger att det inte är helt orimligt att företaget under vissa
omständigheter kan välja en kandidat som är det näst bästa alternativet. Detta
gäller om förvärvet kan anses relativt riskfritt.

”Det finns en del ganska riskfria förvärv. Alltså företag som har en närliggande
verksamhet som vi har och som har kunder och jobb till sina konsulter och allt är
ganska lugnt. Vi har tittat på några sådana också men det är ingen som har gått i
mål. Men det är det näst bästa kan man säga, och är det bara då riskfritt är det
acceptabelt, för då är det ett sätt att växa istället för att hålla på att rekrytera.”

När förvärvspartner väljs spelar även priset in. IT-konsultbolagen värderas idag
högt och prislappen blir därefter. För att affären skall bli av måste köparen ändå
kunna göra vinst.

”Det är ofta en prisfråga. Det finns väldigt många relativt unga IT-människor
idag som har startat upp ett företag. Sedan börjar försäljningen och de lever idag
i en fantasivärld när det gäller prissättning. Och då må de vara hur duktiga de
vill, det är inte intressant, för det går inte att räkna hem det helt enkelt.”
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Samma respondent anser att goodwill skall kunna skrivas av på 15-20 år för att
förvärvet skall vara intressant. Detta går inte om priset är för högt eftersom
resultatpåfrestningarna då blir för stora.

Det som enligt många respondenter är det viktigaste för att ett förvärv eller en
fusion skall bli av, är att personkemin stämmer mellan personalen i de båda
företagen. Även om ett företags syften med förvärvet eller fusionen tydligt har
deklarerats och en kandidat har hittats som har förutsättningar för att uppfylla
dessa syften, är det inte säkert att valet faller på just denna kandidat. Den logiska
konsekvensen av detta borde därmed bli att ett företag kan välja en partner som
inte är optimal för företaget. Detta beror på att personkemi är något subjektivt
och vi anser att det borde vara svårt att skaffa sig en välgrundad uppfattning om
denna under den korta tid som förhandlingar företagen emellan pågår.

5.2.6 Sökprocess

Respondenterna anger att det inte sker någon aktiv sökning av tänkbara
förvärvs- eller fusionspartners utan att det till stor del handlar om kontakter och
ibland rena tillfälligheter.

”Som alltid är det kontaktnät. Vi har inte gjort någon målmedveten sökning och
skulle kanske ha gjort det…Man kan säga att väldigt mycket av detta går via
kontakter. Vi har haft ett par andra diskussioner också och det är helt klart att
folk känner varandra och varandras företag väldigt väl.”

”Den här frågan känns som att den gäller mer för större företag med stora
avdelningar som har till uppgift att skanna av marknaden. Det går inte till riktigt
på det sättet och jag tror att det är väldigt sällsynt. Ofta är det tillfälligheter som
gör att det blir ett förvärv.”

Det kan vara anställda inom företaget som finner intressanta bolag då de är ute
på uppdrag.

”När det gäller Sverige så känner vi till de flesta företagen och kan prata med
våra kunder för att höra vilka företag som de gillar. Våra anställda har också ofta
kontakter som kan utnyttjas.”

Det är vanligt att företagen ser på flera potentiella kandidater samtidigt. I början
förs diskussioner på ganska lösa grunder för att försöka komma fram till om det
skall bli en affär eller inte.
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”I medeltal har vi två, tre stycken företag på gång samtidigt och det är ungefär
vad man orkar med…Avsikten är bara att kolla om det här kommer att fungera.
Det gäller att vara väldigt försiktig. Då kan man inte ha en kö av potentiella
förvärv.”

Många av respondenterna anser att de har god kännedom om konkurrenterna
inom branschen. Det är inte så vanligt att företagen anlitar konsulter för att söka
efter kandidater eftersom de anser att de känner branschen bättre själva. Vissa
ser ändå fördelar med att anlita externa konsulter eftersom dessa i många fall
kan gå in utan att möta samma grad av misstänksamhet och osäkerhet från de
undersökta företagen.

”Vi funderar på att ta hjälp av konsulter. Det är lite lättare att externa aktörer
kommer in än att vi kommer in.”

IT-konsultföretagen kontaktas ibland av företag som önskar sälja sin
verksamhet.

”Det är tvåvägskommunikation. Det förekommer att folk tar kontakt med oss
också, och ibland har det blivit någonting.”

En förvärvs- eller fusionskandidat kan sökas på olika sätt. Dels kan företagen
göra en egen sökning på marknaden och dels kan konsulter, banker eller
rådgivare anlitas för att utföra sökningen åt företagen. Inget IT-konsultföretag
som ingår i undersökningen tar hjälp av externa aktörer under en sökprocess i
Sverige. Detta beror på att de anställda i bolagen anser sig ha bättre kännedom
om branschen än vad en utomstående aktör har. Företagen finner alltså de
potentiella kandidaterna själva och det är inte alltid så att dessa påträffas efter en
aktiv sökning, utan i många fall är det rena tillfälligheter som gör att kontakter
knyts. Stöter företagen på en kandidat och personkemin stämmer, kan ett förvärv
eller fusion komma till stånd utan att ytterligare kandidater beaktas. Detta anser
vi bero på att företagen inte har möjlighet att beakta all den information som
finns om samtliga potentiella kandidater. I vissa fall sker förvärvet eller fusionen
även om inte företagen hade några direkta planer på detta innan de fann den
aktuella kandidaten. Om inte samtliga möjliga kandidater beaktas är risken stor
att det enligt den rationella modellen inte är den optimala kandidaten som väljs
vid ett förvärv eller en fusion.

5.2.7 Kvalitativ analys

Inget av de intervjuade IT-konsultföretagen gör något försök att sätta siffror på
kvalitativa variabler i samband med förvärv och fusioner. I första hand är det
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svårigheter med att kunna sätta ett objektivt värde på parametrarna som hindrar
en sådan värdering.

”Man försöker värdera det men inte genom att räkna på det i siffror.”

”Nej, det kan jag inte säga. Det är känsla man går på. Det är subjektivt vad man
menar med ledningskompetens t ex. Hur skall man kunna värdera det?”

”Det finns ingen sådan plan, så avancerade är vi inte.”

Alla respondenter är dock överens om att det är viktigt att ta hänsyn till de
kvalitativa variablerna på ett eller annat sätt.

”Det görs indirekt, det finns i huvudet men inte strukturerat.”

Anledningen till att inga beräkningar görs anges vara att siffrorna skulle bli för
subjektiva och att det därför inte finns någon poäng med att ta fram ett värde på
de kvalitativa variablerna.

”Det är väldigt svårt. Det kvalitativa blir ganska subjektivt även om vi försöker få
mätbara variabler i form av vinster och hur företagets track record ser ut. Det är
ju det enda sättet att se att företaget tjänar pengar över huvud taget.”

Företagsrepresentanterna anser att nyttan av en kvalitativ analys inte motsvarar
kostnaderna för att genomföra den. Att göra beräkningar på kvalitativa analyser
är komplicerat och tidskrävande, dessutom är det svårt att avgöra hur trovärdiga
beräkningarna är.

”Det är svårt att sätta ett värde på det. Det är inte säkert att man måste få ner
allting i kalkyler heller, men man måste tänka på det. Det är svårt att genomföra
kalkyler konsekvent. Man måste sätta ett vettigt värde och sedan kunna förklara
varför utfallet avvek. Då är frågan, hur mycket har jag tjänat på det? Hur lång tid
tog det, hur många har räknat på det?”

Bland de företag som försöker analysera kvalitativa parametrar nämns
personalen i det nya företaget som en vikig faktor att undersöka.

”Vi tittar på vilken utbildningsnivå och kompetens som finns i företaget,
könsfördelning och åldersfördelning för att se en struktur i det hela.”

Respondenterna anger att kvalitativa variabler är viktiga att ta hänsyn till vid ett
förvärv eller en fusion. De återkommer många gånger till att tala om hur viktigt
det är att kandidaten har rätt kompetens eller att personkemin stämmer mellan
personerna i de båda företagen. Det görs dock inga beräkningar på hur mycket
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dessa variabler är värda för företaget. Detta anser vi vara motsägelsefullt
eftersom det är just de kvalitativa variablerna som står för den största delen av
värdet för ett företag inom IT-konsultbranschen. Om IT-bolagen önskar bete sig
enligt en rationell modell bör de satsa mer resurser på att försöka göra
beräkningar på dessa parametrar. Den känsla och intuition som
företagsrepresentanter talar om i samband med beslut om förvärv och fusioner,
skulle kunna verifieras om ett försök att sätta ett värde på kvalitativa parametrar
gjordes.

5.2.8 Kvantitativ analys

Den kvantitativa analysen är en viktig del vid framtagande av beslutsunderlag.
Samtliga undersökta IT-konsultbolag genomför kvantitativa analyser. Problemet
vid förvärv av IT-konsultbolag är att företagens substansvärden är låga jämfört
med vad hela företagen, inklusive goodwill, är värda. Även om substansvärdena
inte är rättvisande används detta ofta som utgångspunkt för värderingarna.

”Vi ser på substansvärdet även om det inte säger så mycket. Det är för att titta på
en entreprenör som har drivit sitt bolag i fem år och säger att de är så duktiga
och bra. Då borde de också ha lite substans men det har de inte ofta.”

Är substansvärdena rätt värderade anser en respondent att det inte är några
problem att köpa substansen eftersom pengar då byts mot materiella ting som
motsvarar priset. Den höga värderingen av bolag beror på höga goodwillvärden
där alla immateriella tillgångar ingår. Eftersom goodwill får en avgörande
betydelse går den kvantitativa analysen ut på att beräkna hur mycket goodwillen
är värd.

”Man tittar på vad det finns för substans och sedan försöker man göra en
bedömning av vad goodwillen per anställd blir för att jämföra med tidigare
förvärv vi har gjort. Om substansen är sund köper vi. Att köpa en krona för en
krona är aldrig några problem. Det är övervärdet som man får betala som man
måste försöka värdera.”

”Det är goodwillen man betalar för. Man betalar för människornas kunskap,
kontakter och etablering på marknaden.”

Även om goodwillvärdena är höga är köpet intressant så länge det blir en positiv
vinst per aktie även efter det att goodwillavskrivningarna har räknats in.

”Vi måste titta på vad det blir för belastning på goodwill i vårt företag. Om man
lägger på goodwill, blir det då en positiv vinst per aktie? Blir det inte det utifrån
den kalkyl vi gjort kan vi inte genomföra förvärvet.”
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För att uppskatta värdet på goodwill kan jämförelser göras med tidigare förvärv
som företaget gjort.

”Man jämför med vad man tidigare har gjort för förvärv, det är ingen idé att
jämföra med vad andra har betalt. Det är ju klart att i vissa lägen vet man ju vad
prislappen blir om det är den typen av alternativ.”

De höga goodwillvärdena och avskrivningarna på dessa kommenteras av en
företagsrepresentant;

”Noterade bolag kan betala med aktier, de slipper få likviditetspåfrestningar.
Man skall dock komma ihåg att resultatet påverkas eftersom goodwill skall
skrivas av. Detta har många löst genom att skriva av goodwill över en väldigt
lång tid. Det finns företag som skriver av goodwill på 40 år. Man kan fundera på
hur deras analyser ser ut. Vilken pay-off tid har de räknat på om man skall skriva
av goodwill på 40 år, är det då 40-årig pay-off tid?”

I alla IT-konsultföretag som ingår i undersökningen görs kvantitativa analyser
inför förvärv eller fusioner. Beräkningarna är problematiska eftersom
substansvärdet, som är relativt lätt att räkna, på vanligtvis är lågt i ett IT-
konsultföretag i förhållande till det mer svåruppskattade goodwillvärdet.
Orsaken till att det är svårt att sätta konkreta värden på goodwill är att den består
av immateriella tillgångar såsom människor, deras kompetens och kundnätverk.
För att kunna betala för de höga goodwillvärdena sker betalningen nästan alltid i
form av aktier. Detta betalningssätt är förmånligt eftersom det inte direkt
påverkar företagets resultat. Enligt redovisningsrådet skall goodwill skrivas av
under den förväntade livslängden, dock högst 20 år (Rundfelt, 1998 s.241).
Inom IT-branschen förekommer ofta längre avskrivningstider än så och det är
tydligt att dessa påverkar betalningsviljan vid förvärven. Ju längre tid för
avskrivning, desto mer kan företagen betala.

Synergieffekter

Synergieffekter är något som samtliga företag räknar med att erhålla. Nästan alla
respondenter anser att det är svårt att värdera synergier, men att det i viss
utsträckning är möjligt att räkna på dem.

”Företaget skall smälta ihop med det befintliga företaget och det är klart att det
går att beräkna vad det finns för synergier i det. Vi satt t ex i en lokal och kunde
öka yteffektiviteten och det är klart att man räknade på det. Det finns massor av
sådan exempel att räkna på.”
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Ju större synergieffekter som förväntas uppkomma, desto högre pris kan betalas.
Inget företag försöker dock göra beräkningar på samtliga synergieffekter som
kan uppkomma. De förvärvs- och fusionsansvariga följer snarare en känsla om
att det finns synergier att hämta och hoppas på att de skall vara större än
förväntat.

”Det är väldigt svårt att räkna ut synergieffekter. Man försöker se till att det bär
sig och ger en viss positiv effekt. Sen finns väl förhoppningen att det skall kunna
bli ännu mycket mer. Men det är väldigt, väldigt svårt att uppskatta.”

”Vi kan nog se väldigt mycket synergieffekter även om vi inte har räknat ut i
kronor exakt hur mycket det skulle bli. Det skulle man kunna göra i och för sig.
Men vi ser värdet av det. Däremot har vi inte gjort en efterkalkyl som man kanske
skulle ha gjort.”

En av respondenterna anser att det inte uppstår speciellt stora synergieffekter vid
förvärv. Synergierna är inte orsaken till förvärven.

”Jag tycker inte att synergierna är så betydande, det är inte därför vi gör
förvärven…Det är viktigt att företaget som förvärvas har en fungerande
organisation, fungerande grupper och management som kan vidareutveckla
verksamheten själva. Har de inte det förvärvar man ett antal konsulter, en
marknad och det är ju också viktigt.”

Ett av de angivna syftena med förvärv och fusioner är att uppnå synergieffekter.
Bland de företag som ingår i vår undersökning är det ovanligt att beräkningar på
synergier genomförs. Företagen upplever att det är svårt att sätta konkreta
värden på synergierna eftersom det ofta krävs antaganden som upplevs som
subjektiva. Istället för att sätta siffror på synergierna blir det någon form av
uppskattning av effekternas värde. Vi anser att detta resonemang är något
motsägelsefullt eftersom sådana uppskattningar borde vara ännu mer subjektiva.

DCF-modellen och P/E-tal

Det vanligaste sättet för att räkna ut priset på ett bolag är att göra en prognos
över hur vinstintjäningsförmågan kommer att bli under de närmsta tre till fem
åren.

”Man får sätta upp en resultaträkning för den närmsta tre- eller femårsperioden
och se vad man bedömer att de kommer ha för tillväxt och vinstintjäningsförmåga
och basera priset på detta.”

Det är dock inte endast intäkter som det förvärvande bolaget måste ta hänsyn
till. Förvärvs- och fusionsprocesser kostar mycket pengar i sig. Dessutom kan en
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ökad försäljningsvolym innebära högre produktionskostnader som också måste
tas med i beräkningarna.

”Man måste göra en trolig bedömning av företagets tillväxt och volym den
närmaste femårsperioden. Man måste också se vad man kommer att ha för
kostnadsmassa för att klara volymen och vad det ger för resultat. Utifrån detta
fastställs ett pris.”

Ungefär hälften av företagen gör P/E-talsberäkningar. En av respondenterna
kritiserar de P/E-tal som företag inom branschen har. Denne är av åsikten att om
ett pris sätts utifrån ett onormalt högt P/E-tal, går det aldrig att räkna hem
affären.

Det finns en uppsjö av bolag som har negativa P/E-tal och sen finns det de som
har 100-200. Det går ju inte att räkna hem sådant oavsett vilka akademiska
modeller man än använder sig av. Det förutsätter att man har 300-500% tillväxt
varje år och att kostnadsmassan ökar väsentligt mindre än tillväxten. Så fungerar
det ju inte.”

För att beräkna priset för det företag som skall förvärvas ser många av företagen
på den framtida intjäningsförmågan. Inom IT-konsultbranschen är det vanligt att
företagen har höga P/E-tal. Baseras prisberäkningar vid ett förvärv på detta blir
priset i de flesta fall allt för högt för att kunna räknas hem. Vid beräkningar
använder företagen värderingsmetoder som också kan användas i den rationella
beslutsmodellen. För att metoderna skall användas enligt rationell teori måste
dock samtliga aspekter, både positiva och negativa, vägas in i bedömningen. IT-
bolagen gör inte detta eftersom de exempelvis inte sätter konkreta värden på
kvalitativa variabler.

Scenarion

Inom mer än hälften av IT-konsultföretagen sätts de framräknade värdena in i
olika scenarion. Det handlar i stort sett alltid om att göra beräkningar på bästa
och sämsta möjliga utfall. Den starka marknadsutveckling som råder för IT-
konsultbolag leder till att mindre tid läggs ner på arbetet med att göra
avancerade beräkningar på olika utfall. Hade tiderna varit sämre hade
beräkningarna varit mer noggranna enligt en respondent.

”Vi förväntar oss en relativt stabilt stigande marknad under de närmsta åren.
Hade den varit mer skakig så skulle vi behöva undersöka fler scenarion.”

Ett av företagen har så stor tilltro till aktiemarknaden att enbart beräkningar på
stigande siffror görs, det vill säga endast bästa möjliga utfall.
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”Vi ser på när börsen går upp och det gör det gör den ju…Tyvärr är vi nog mer
för att titta på stigande än fallande siffror.”

Inom över hälften av IT-konsultbolagen sätts beräkningar in i olika scenarion.
Genom att ta fram det bästa och sämsta tänkbara scenariot blir det tydligt vad
företaget har att vinna respektive vad det riskerar att förlora. Sannolikt kommer
det verkliga utfallet ligga någonstans mellan dessa två ytterligheter.

5.2.9 Förhandling och due diligence

Innan beslut kring förvärv och fusioner fattas inträder en fas av förhandling och
genomförande av due diligence. Under förhandlingarna bestäms vilket pris som
skall betalas. Detta görs med utgångspunkt från de kvalitativa och kvantitativa
analyser som ovan beskrivs.

”Priset bestäms alltid genom förhandling. När det gäller IT-branschen med en
stark tillväxt är det i många fall bedömning av den framtida vinstgenereringen
som avgör priset.”

Någon kommenterar beräkningarna av det pris som skall betalas och menar att
det vanligaste är att priset bestäms under en förhandlingsprocess utan att
beräkningarna ligger till grund.

”Man kanske inte skall uttrycka det så, men jag skulle vilja påstå att det är ren
hästhandel. Det är alltid en obegriplig process tycker jag. Ibland ligger någon
sorts värdering till grund…Till sist handlar det om en ren
förhandlingssituation…Värdering kan också ske efter mer konventionella
metoder. Man tittar på P/E-tal, P/S och långa formler där man räknar fram ett
värde.”

Av respondenterna är det tio stycken som anger att deras företag tar hjälp av
externa aktörer någon gång under processen. Bortsett från de externa aktörer
som kan anlitas under sökprocessen, (se 5.2.6) är det först när det är dags att
skriva ett letter of intent eller teckna ett avtal som dessa aktörer finns med. I
detta skede är det i regel advokater som anlitas. Skattejurister används av vissa
företag för att utreda de skattefrågor som kan bli aktuella. I stort sätt alla företag
som tar hjälp av externa aktörer anlitar revisorer. Den främsta uppgiften för
revisorerna är att genomföra en due diligencegranskning.

”Vi har vår revisionsfirma som gör due diligence och sedan också en advokatbyrå
som hanterar det legala. Vi har ibland också en tredje aktör som gör en
oberoende värdering. Detta är ofta en corporate financeavdelning hos en
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revisionsfirma. Ibland har vi också rådgivare som stöd inför förhandlingar. De
kommer ofta in väldigt sent i processen, ofta när man kommit så pass långt att
man är överens.”

”Revisorer är i regel alltid med, och då i slutet av processen. Gäller det
nyemission skall de skriva på handlingar och sådana saker. Advokater kan vara
aktuella för att skriva avtal. Ibland kan det finnas en företagsförmedlare, alltså att
säljaren har vänt sig till företagsförmedlaren.”

Due diligence innebär en granskning av företaget som skall förvärvas eller det
företag som de skall fusionera med. En sådan granskning förekommer hos
ungefär hälften av IT-konsultbolagen. Det är stor variation på när i förvärvs-
eller fusionsprocessen som due diligencegranskningen genomförs. Det är
dessutom stora skillnader i vad som ingår i denna granskning.

”Det är oerhört viktigt att titta på vad det är för ledare i bolagen. Om det är
människor som kan hantera folk och driva en verksamhet själv. Därför gör vi en
due diligence av human resources där vi går ut och intervjuar anställda i
företaget för att se hur säljaren egentligen är.”

Due diligencegranskningen kan i många fall vara en komplicerad process och i
de fall externa aktörer tas till hjälp är det ofta kostsamt. Den stora granskningen
genomförs därför först när det i princip är klart att affären kommer att bli av.

”Det kostar en slant att göra en due diligence och anlita advokater och så. Vi
säger därför att ett letter of intent måste finnas innan vi startar en due
diligencegranskning. Då skall man egentligen vara överens om priset. Det är
endast om man hittar något under due diligenceprocessen som gör att avtalet
skall backas. När man skriver letter of intent är man överens och då skall
förvärvet genomföras. Vi har ibland lagt ner pengar på due diligence och så blir
det ingenting beroende på att vi inte kommer överens om köpeskillingen. Det kan
kosta 100 000 – 200 000 kronor att göra due diligence i ett litet bolag.”

Två av företagen tar aldrig hjälp av externa aktörer. Respondenterna i dessa
bolag anser att de har tillräckliga kunskaper för att själva genomföra hela
beslutsprocessen.

”Numera tar vi inte hjälp av några, vi kör själva. I början hade vi en advokat som
skrev avtal. Nu har vi en avtalsstruktur som gör att vi väldigt snabbt och lätt kan
plocka in de skillnader som varje förvärv medför.”

Inom alla företag sker förhandling med förvärvskandidaten för att kunna
bestämma vilket pris som skall betalas. De värderingar som tagits fram i tidigare
steg ligger till grund för denna förhandling men styr inte utfallet. Det kan till och
med vara så att värderingsunderlaget helt bortses ifrån, vilket klart går emot den
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rationella beslutsmodellen. Under dessa processer är det vanligt att externa
aktörer kommer in och medverkar då ett letter of intent eller andra avtal skall
skrivas. Hälften av företagen genomför en due diligencegranskning.
Granskningen går ut på att ta fram så mycket information som möjligt om det
andra företaget. Det är därför fördelaktigt om granskningen sker så snart som
möjligt. Enligt den rationella modellen skall all väsentlig information beaktas
vilket innebär att due diligencegranskningen utgör ett viktigt steg i processen.
Problemet är att företagen inte har möjlighet att göra due diligencegranskningar
på alla potentiella kandidater. Detta beror dels på att det skapar en osäkerhet hos
de anställda i företaget som granskas och dels på att det är dyrbart för företaget
som utför granskningen. Det förekommer därför att företag genomför förvärv
och fusioner utan att en due diligence ingår i beslutsunderlaget.

Externa aktörers egenintressen

En intressant fråga är om inblandningen av externa aktörer vid framtagande av
analyser kan påverka processen i negativ riktning. Hälften av respondenterna
anser att de externa aktörernas egenintressen inte spelar in.

”Det får man hoppas att det inte gör. Jag tror att vi har bra rådgivare. Jag tror
att de skulle falla ur ganska fort om de styrdes för mycket av egna vinstintressen,
så det tror jag inte.”

Lika många respondenter är av åsikten att egenintressen kan spela in. Blir inte
affären av får inte konsulterna eller rådgivarna ut lika högt arvode som om
förvärvet eller fusionen går igenom, varför det enligt några av respondenterna
kan finnas risk för att de driver på en affär som egentligen inte borde gå igenom.

”Inte i vårt bolag, men rent generellt så kommer konsulter för att sälja ett bolag.
Det har vi ju sett många gånger, men då går vi aldrig in. Som marknaden ser ut
nu är det ju högstbjudande som får köpa och konsulterna är intresserade av att få
bäst möjligt betalt för bolaget de säljer. De får då mest courtage själva, ofta en
procent på försäljningssumman. Det är inte alls säkert att det är det bästa bolaget
som köper eller att det är bäst för bolaget.”

”Har säljaren rådgivare med så får de provision och vill sälja. Det klassiska som
vi alltid råkar ut för är i varje affär, speciellt om rådgivarna kommer från en
bank, att de inte vill att det skall vara någon tilläggsköpeskilling för då blir deras
arvode högre. Drar man ut det över en längre tid får de för det första väldigt lite
direkt, och för det får de vänta väldigt länge, vilket är en osäkerhet. Vi brukar
säga till säljaren rakt upp och ner att inte lyssna på rådgivarna eftersom de är
avlönade på det viset.”

De flesta har tilltro till revisorer som är inblandade, men är mer skeptiska till
investmentbanker och andra finansiärer.
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”Om det är större affärer kan investmentbanker vara inblandade, helst om det är
affärer över börsen. Där skall man inte bortse från att det finns ett egenintresse.
Man måste vara vaksam. Jag tror att revisorerna gör sitt jobb som de skall. Ofta
är de väldigt noggranna med att redogöra för alla bedömningar, jag har sällan
dubier när det gäller revisorer.”

Två av företagen hävdar att det finns risk för brister i due diligence
granskningen i de fall externa aktörer har genomfört denna.

”Jag tycker nog att det vid due diligencegranskningen kan gå lite för fort, där
kvaliteten kunde ha varit högre. Samtidigt är due diligence så luddigt begrepp så
man vet ingenting om det.”

Även andra aktörers egenintressen kan få konsekvenser för beslutet att förvärva
eller fusionera.

”Det finns ju definitivt en risk för detta särskilt om man tittar på säljsidan. Om
säljaren har en rådgivare som sitter i till exempel i säljarens styrelse så blir det ju
så genomskinligt så att det blir pinsamt. De ser sina styrelseuppdrag försvinna
vilket gör att de bestämt avråder säljaren att sälja. Det har jag sett flera gånger.
Man skall vara självkritisk men jag ser inte att de rådgivare vi använder har
något direkt egenintresse i att verka för en fusion eller förvärv.”

Som tidigare nämnts tar de allra flesta företagen hjälp av externa aktörer någon
gång under förvärvs- eller fusionsprocessen. Av samtliga respondenter tror
hälften att de externa aktörernas egenintressen kan påverka beslutsprocesserna.
Dessa respondenter är medvetna om risken och har en möjlighet att beakta faran
i samband med ett förvärv eller fusion. De respondenter som inte ansåg att
externa aktörer har egenintresse i affärerna använder sig i stort sett endast av
revisionsbyråer och de har stor tilltro till dessa aktörer. Kommer det fram att en
aktör försöker påverka processen för sin egen vinnings skull är det risk för att
aktörens rykte kommer att försämras.

Tilläggsköpeskilling

Hälften av företagen använder sig av tilläggsköpeskilling vid betalning av ett
förvärv. Syftet med en sådan är att försöka hålla kvar ledningen i företaget som
förvärvas under en tid framöver. Vid förvärvstidpunkten betalas en initial
köpeskilling. Under de närmsta två till tre åren betalas dessutom ytterligare
köpeskilling som baseras på den vinst som det förvärvade företaget har lyckats
åstadkomma. Nyckelpersoner binds upp i företaget och motiveras att jobba hårt
för att skapa vinster.
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”Vi har en differentierad köpeskilling vid våra förvärv. Vi har en initial
köpeskilling som är substansen, så kanske man köper över tillgångarna till
bokfört värde…Till detta har vi lagt en tilläggsköpeskilling baserad på framtida
vinster...Detta är i de fall där VD:n är med. Då får han lön för mödan om han kan
se till att resultatet växer.”

Det finns även risker med att betala en tilläggsköpeskilling och några av
företagen har lämnat detta betalningssätt.

”Vi kommer inte att ha tilläggsköpeskilling igen, det är inte bra. Säljaren tänker
bara på sin egen verksamhet då.”

Respondenten menar att ledningen i det förvärvade företaget försöker maximera
sina egna vinster och ser inte till det sammanslagna företagets bästa. Detta kan
ske i de fall företagen inte helt integreras med varandra, utan att vissa delar av
verksamheten skiljs åt i två egna bolag. Även företag som använder sig av
tilläggsköpeskilling är medvetna om risken för att egenintresse styr agerandet
hos det förvärvade företagets ledning, men är beredda att ta denna risk. En
företagsrepresentant gör följande kommentar angående egenintresset:

”Alla rörliga betalningar skapar någon typ av suboptimering. Man kan tänka sig
att de bara bryr sig om sig själva och inte tar ett strategiskt gemensamt beslut.
Helst om det är i slutet av en tilläggsköpeskillingsperiod kan det vara så att om
det är oktober och de vet att de har en tilläggsköpeskilling som klingar ut sista
december, anställer de inte tre nya personer i oktober. De vet att det tar två
månader för dem innan de kommer ut på jobb och då väntar de. Vi har sagt att
det tar vi. Putar det på ballongen så är de alltid någonstans det putar åt andra
hållet.”

Betalning genom tilläggsköpeskilling för med sig både positiva och negativa
effekter. Det är ett bra sätt i de fall det är viktigt att få ledande personer i det nya
företaget att stanna kvar. Dessa personers ansträngningar att öka framtida
delbetalningar av köpeskillingen kan dock skada det integrerade företaget. Detta
kan påverka både den ekonomiska situationen och atmosfären i det nybildade
företaget.

5.3 Avslutande diskussion

Resultaten av den empiriska studien visar att beslut i samband med
företagsförvärv och fusioner alltid föregås av en beslutsprocess. Varje företag
använder sig av sin specifika modell som till viss del stämmer överens med den
av oss föreslagna förvärvs- och fusionsmodellen. De flesta företag hoppar dock
över vissa av stegen. Detta får som följd att all väsentlig information om olika
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alternativ och de konsekvenser alternativen för med sig, omöjligen kan
inhämtas. Grundas en preferensordning och därefter även beslutet på den
ofullständiga informationen, kommer sannolikt inte den för företaget optimala
kandidaten att kunna hittas. Vi anser därmed att de sammantagna
beslutsprocesserna hos företag inom IT-konsultbranschen inte uppvisar ett
beteende enligt den rationella teorin.

Varje steg i förvärvs- och fusionsmodellen kan ses som en separat
beslutsprocess. Detta innebär att det är möjligt att finna ett rationellt beteende
under de steg av modellen som företagen har valt att genomgå. De studerade
företagens beslutsprocesser har sin utgångspunkt i den rationella teorin på så sätt
att processen startar via en signal om att ett behov av förändring av något slag
behövs. Signalen visar även på vilka mål som företaget skall sträva efter att
uppnå. Respondenternas beskrivningar av den fortsatta processen ger oss
uppfattningen att det inte finns en strävan efter hitta det bästa alternativet inom
varje steg. Företagen gör ingen noggrann utvärdering av vilka alternativ till
förvärv och fusioner som kan vara aktuella. Vi tolkar detta som att förvärv och
fusioner har blivit ett medel som tas till vid olika typer av signaler och mål. En
annan möjlig tolkning är att förvärven och fusionerna utgör målen. För att veta
vilket alternativ som är möjligt måste de interna och externa förutsättningarna
undersökas. Detta görs för att företaget skall veta om det mäktar med ett förvärv
eller fusion. Under intervjuerna framkom att samtliga potentiella kandidater inte
beaktas, vilket ytterligare skär ner antalet alternativ. Respondenterna anger att de
potentiella kandidaterna ofta hittas via kontaktnätet och att det ibland är
tillfälligheter som avgör vilka företag som blir aktuella som potentiella partners.
Det är inte vanligt att företagen går ut och aktivt söker bland alla möjliga
kandidater.

Bland de alternativ företaget sedan väljer mellan skall information sökas för att
finna vilka konsekvenser alternativen medför. Vid en genomgång av stegen som
följer på sökprocessen kan informationen inhämtas. Den kvalitativa analysen
kan exempelvis visa om det finns risk för kulturkrockar eller om det nya
företaget kan tillföra kompetens. Den kvantitativa analysen ger information om
de ekonomiska effekter som kan uppstå. Förhandlingen och due
diligencegranskningen ger ytterligare information.

För att den insamlade informationen skall bli användbar måste de som fattar
beslut om förvärv och fusioner ha en preferensordning att utgå ifrån.
Preferensordningen skall enligt rationell teori ligga till grund för det beslut som
fattas. Ett vanligt svar är att det till stor del är personkemin som avgör vilken
kandidat som valet faller på. Detta kan leda till att den optimala kandidaten inte
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väljs eftersom syftet med förvärvet eller fusionen oftast är något annat
exempelvis att utvidga företagets marknadsandelar. Detta är ett exempel på mer
irrationellt beslutsfattande där företagen inte verkar veta vad de vill.

Många av respondenterna anger att det är de kvalitativa variablerna som avgör
vilken kandidat som väljs. Företagen gör inga försök att sätta värde på dessa
variabler för att veta hur mycket företaget är berett att betala. Det är istället
känsla och intuition hos de ansvariga för förvärven och fusionerna som avgör
detta. Utan en värdering av kvalitativa variabler anser vi att det borde vara svårt
att veta vilket alternativ som är det bästa. Många av respondenterna anser att de
kvantitativa analyserna inte får lika stor betydelse som de kvalitativa, ändå
genomförs kvantitativa analyser av samtliga företag medan kvalitativa analyser
är ett eftersatt område. Det verkar som att företagen gör dessa kvantitativa
analyser för syns skull utan att egentligen använda dem vid beslutsfattandet.

Preferensordningen bland olika alternativ styrs till viss del av de ekonomiska
konsekvenser som dessa för med sig. Genom respondenternas svar framkommer
det att tillväxt i många fall prioriteras högre än vinst inom IT-konsultbranschen.
Detta gör att den kvantitativa analysen får mindre betydelse. Företagen kan
betala mycket höga priser för ett förvärv eftersom de har möjlighet att betala
med nyemitterade aktier. Dessutom skrivs goodwill av över en mycket lång tid
för att inte resultatpåfrestningarna skall bli för stora. Under due diligence
granskningen kan information om både kvalitativa och kvantitativa variabler tas
fram. Även denna information måste vägas in innan ett beslut fastställs.

Beslutsregeln som fastställer det alternativ som företaget väljer bör utgå från
syftet med förvärvet. Den optimala alternativet skall ge den största möjliga
nyttan givet syftet. Som tidigare nämnts anser vi det omöjligt för IT-
konsultföretagen att finna det bästa alternativet eftersom inte alla alternativ
undersöks eller all information inhämtas. Förvärv och fusion ses som det enda
möjliga medlet för att nå målet och valet faller ofta på den kandidat där
personkemin mellan personerna i de båda företagen stämmer bäst. Det är
därmed inte säkert att det är den optimala kandidaten som väljs.

5.4 Den sammantagna förvärvs- och fusionsmodellen

Vi kommer i detta avsnitt att lämna den stegvisa indelningen av beslutprocessen
bakom oss för att istället se på den sammantagna beslutsprocessen. Vi börjar
med att redovisa resultaten av den del av empirin som behandlar vilken
betydelse beslutsunderlagen får för beslut om förvärv och fusioner. I den senare
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delen av detta avsnitt diskuteras beslutsunderlagets precision jämfört med det
verkliga utfallet.

Det är svårt för respondenterna att svara på hur företagen går tillväga om olika
delar av beslutsunderlaget visar motstridiga resultat. I ett av företagen är det den
finansiella analysen som får störst vikt.

”Om den finansiella analysen visar på dålig prestanda så måste vi ju gå in och
ändra på mycket i det här företaget. Då är det inte troligt att förvärvet genomförs.
Hellre betala mycket för något som fungerar väl, än lite för något som vi måste
göra om.”

I ett företag är det tvärtom, det vill säga att ett förvärv kan genomföras trots att
den finansiella analysen pekar på ett negativt resultat.

”Det är alltid personerna som avgör. Tror vi mycket på de personliga
egenskaperna hos de vi skall köpa så satsar vi även om den finansiella analysen
visar på negativt resultat. Vi har många bolag som inte ser så bra ut finansiellt,
men det känns som att vi kan rätta till detta med stöd och ledning.”

Många företag anser att det är svårt att skilja på olika delanalyser och att det
alltid handlar om en sammantagen bedömning.

”Det varierar vilken analys som är viktigast. Det är svårt att gradera. Det är inte
det ena eller andra utan det är oftast en kombination. Allt är viktigt. Det blir
någon sorts konsensus.”

”Vi särar inte på några analyser…Den kvalitativa analysen dokumenterar vi inte
utan den sitter i huvudet, i dialogen, sedan väger vi ihop dem direkt…En femtedel
är en verifiering och resten är att sitta med människorna och ha en dialog. Då går
vi på intuition och erfarenhet. Vi sitter inte och katalogiserar de svar vi får utan vi
går på känsla.”

”Den finansiella analysen är såklart viktig. Men tror man på den kulturella
analysen så ger ju det lite grand av den finansiella analysen.”

I samtliga företag görs en kvantitativ analys men den allmänna åsikten bland de
som är ansvariga för förvärvet eller fusionen är att det är andra saker som
verkligen avgör om förvärvet eller fusionen skall genomföras. Även om den
finansiella analysen visar på positiva resultat måste känslan vara den rätta för att
förvärvet eller fusionen skall bli av. Finns en tro på företaget som skall förvärvas
och de anställda i bolaget, kan beslutet gå emot siffrorna.

”Vi måste ha en finansiell analys som visar att det här kommer att bli lönsamt.
Detta är grundförutsättningarna och kommer man ej fram till detta så tror man ej
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på verksamheten och då säger känslan att det inte är bra. Sedan kan det vara så
att siffrorna är bra fast känslan säger nej och då släpper man det.”

Det varierar hur företagen går till väga om olika delar av beslutsunderlaget visar
på motstridiga resultat. Alla bolag satsar resurser på att genomföra en kvantitativ
analys men denna utgör i princip aldrig den viktigaste delen av
beslutsunderlaget. De flesta respondenter anser att den finansiella analysen
måste visa på positiva resultat, men att detta inte är det enda som avgör om
köpet eller fusionen skall bli av eller inte. Återigen måste det finnas en
fungerande personkemi mellan parterna för att företagen skall kunna samarbeta i
framtiden. Fungerar inte samarbetet finns det inte heller någon möjlighet att
prestera det resultat som den finansiella analysen pekar på. Inom ett företag kan
siffrorna helt åsidosättas om personkemin stämmer, vilket innebär ett stort
avsteg från den rationella modellen. Enligt modellen skall det beslut fattas som
ger de största positiva effekterna för företaget i fråga. Eftersom inga kvalitativa
variabler har kvantifierats under förvärvs- eller fusionsmodellen, borde det vara
svårt att avgöra hur mycket dessa aspekter är värda för företaget.

5.4.1 Följer företagen beslutsunderlagen?

En stor andel av respondenterna anser att det finns situationer där det finns skäl
att bortse från de resultat beslutsunderlagen visar. Situationer som nämns är att
företaget väljer att fatta strategiska beslut för att främja vissa mål i
verksamheten. Det förekommer då att de bortser från den kvantitativa analysen.

”Man måste alltid räkna på det. Bortser man från analyser måste man vara
medveten om vad man gör. Jag tror att det är så det går till. Analyserna gör att
man skaffar information. Analysen kan säga att det här kostar si och så mycket.
Då kan vi säga att vi tar denna kostnaden för att det är strategiskt rätt. Detta blir
då ett affärsmässigt beslut som vi sedan får stå för. Sen är det ju idiotiskt att gå
emot alla rådgivare om det är varningsflaggor överallt. Det kanske förekommer.”

”Ibland kan man se att bolaget inte har genererat några vinster men att personen
har mycket kontakter...Det kan hända att man slår till ändå.”

Det kan också handla om att förstärka företagets konkurrenssituation genom att
bli större på marknaden och samtidigt förhindra att konkurrenter växer genom
att förvärva bolaget i fråga.

”Analyserna är rätt subjektiva, de är ju inte 100% objektiva. Jag kan tänka mig
ett läge där om vi inte köper ett visst bolag, så kommer någon annan att köpa det,
och det egna företaget hamnar i en sämre situation.”
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Ett par respondenter håller inte med om detta utan menar att det alltid är
analyserna som ligger bakom det beslut som fattas.

”Det finns inga situationer där man enbart går på känsla”

”För mig är det självklart att man måste göra en analys. Vi följer analyserna. Det
finns alltid en risk för att analyserna spricker. Analyser är för mig
beslutsunderlaget, vad är det annars jag fattar beslutet på? Jag tror att det är
viktigt att man kan gå tillbaka och titta på vad vi hade för underlag när vi
bestämde oss för att köpa företaget. Då har man någonting att försvara köpet
med.”

I majoriteten av IT-konsultbolagen kan situationer uppkomma som gör att
beslutsunderlaget bortses från. Är syftet att bredda den geografiska räckvidden
kan företagen genomdriva affären trots att den finansiella analysen går emot
detta beslut. Detta förstärker vårt intryck av att företagens beteende inte
fullständigt kan förklaras med hjälp av den rationella modellen. Även om syftet
är att få fler kunder genom större geografisk täckning, är det inte säkert att detta
ger en större vinst än ett förvärv som har ett annat syfte, exempelvis att öka
företagets kompetens på den nuvarande orten. Enligt en ekonomisk rationell
modell skall alltid den maximala ekonomiska vinsten eftersträvas.

5.4.2 Skillnad mellan förväntat och verkligt utfall?

Över hälften av de intervjuade anser att det brukar vara stora skillnader mot det
resultat som beslutsunderlaget visar innan förvärvet eller fusionen och det
verkliga utfallet.

”Det är svårt att göra fullständiga kalkyler. Vi har varit med om både positiva
och negativa avvikelser…Avvikelser är normalfallet.”

I några av bolagen har beslutsunderlaget visat på för optimistiska resultat innan
förvärvet och att utfallet därför blev sämre än väntat.

”Ja, det  brukar vara skillnader. Jag tror att problemen i många fall underskattas,
det har vi också gjort.”

”Vid vissa av förvärven har analyserna ej överensstämt med det verkliga utfallet.
År ett har det stämt men inte år två. Analyserna har i viss utsträckning varit
överoptimistiska. Alla företag som skall säljas ’klär bruden’ och gör företaget
intressantare, vilket ger höga förväntningar på vinstgenereringen.”

En respondent anser att det på förhand är svårt att analysera vilka
synergieffekter som kommer att uppstå. Ytterligare problem tillkommer då
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synergieffekterna skall utvärderas efter det att förvärvet eller fusionen är
genomförd och bolagen har integrerats. För att nå synergieffekter skall bolagen
samarbeta och då är det enligt respondenten svårt att säga exakt vad det nya
bolaget har tillfört.

”Varför gör man förvärv? Jo, därför att det finns synergieffekter…Bolaget ligger
inte som en separat enhet, det är ju det som är poängen med riktiga synergier.
När man läser att organisk tillväxt var si och så mycket får man en känsla av att
det förvärvade bolaget lever sitt eget liv som ett rent dotterbolag.”

Olika företagsrepresentanter anger olika orsaker till varför skillnader
förekommer i analyser och verkligt utfall. Det råder en speciell situation på
marknaden för IT-konsultföretag som snabbt kan förändras. Några bolag menar
därmed att det är svårt att på förhand analysera hur marknadssituationen
kommer att se ut i framtiden.

”Det dyker mycket lätt upp överraskningar. Vi har en sådan mystisk ekonomi i de
här bolagen då någonstans mellan 75-80 procent av kostnaderna är
arbetskraftskostnader. Detta innebär att beläggningssituationens utveckling är
helt avgörande för hur ekonomin blir.”

”Det svåraste att bedöma är den befintliga affärssituationen med kunder och om
man tittar på beläggningssituationen.”

Det är viktigt att företagen lyckas erbjuda de anställda en trevlig arbetsmiljö som
gör att de vill stanna kvar i organisationen.

”Man får lita på sin förmåga att skapa en atmosfär som folk trivs i…Där tror jag
lång erfarenhet är bra.”

Två av respondenterna kunde inte svara på om skillnader förekommer eftersom
det ännu inte har gått tillräckligt lång tid sedan förvärven genomfördes. Inom
andra företag uppstår vanligtvis inga överraskningar.

”Nej, det brukar stämma. Om det är tur eller skicklighet vet jag inte. Vi har varit
mycket framgångsrika i våra förvärv.”

De beslutsunderlag som tas fram i IT-konsultbolag inför ett förvärv eller en
fusion stämmer i många fall inte med utfallet. Detta kan bero på att analysarbetet
innan förvärvet eller fusionen inte har varit tillräckligt. En tänkbar förklaring är
att IT-konsultbolagens tillgångar är svåra att värdera eftersom framtiden aldrig
kan förutspås fullt ut. För det första förändras marknadssituationen
kontinuerligt. Dessutom kan företagen aldrig förutsäga hur tillgången på
företagets viktigaste resurs, kompetent arbetskraft, kommer att se ut framöver.
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Det finns ingen möjlighet att helt låsa de anställda till företaget, utan de kan när
som helst säga upp sig. Det sätt som nämns för att motivera de anställda att
stanna kvar i organisationen är att skapa en trevligt atmosfär. Detta är orsaken
till att personkemin får en avgörande betydelse under beslutsprocessen. Vi anser
att det borde vara svårt för vissa IT-konsultbolag att avgöra om det förväntade
utfallet stämmer med det verkliga, eftersom en stor del av beslutsunderlaget
aldrig dokumenteras. Detta innebär att det är de anställdas intuition, erfarenhet
och känsla för förvärvet som skall jämföras med det resultat som sedan utfaller.

5.4.3 Kan beslutsprocesserna förbättras?

Majoriteten av IT-konsultbolagens beslutsprocesser visar ett resultat som sedan
inte stämmer med det verkliga utfallet. Fyra av respondenterna anser att det inte
går att förbättra förvärvsprocessen. Huvudskälet som anges för detta är att
besluten grundas på känsla och att utförligare beräkningar inte skulle förbättra
situationen.

”Jag tror inte de skulle se annorlunda ut…Vi går så extremt mycket på att
verifiera saker genom att sitta och prata med dem för att se att vi kan trivas med
varandra…Vi går inte in och bockar av och kollar konteringar och att allt är
justerat.”

”Jag är inte säker på att de skulle bli bättre…De fall jag har sett där man räknar
väldigt mycket är det lätt att man gräver ner sig i sitt eget. För mycket siffror och
för teoretiskt, det ger ingen känsla för verksamheten...Det är alltså inte
analyserna som är det avgörande utan det är att man förstår verksamheten, att ha
kontakt med den som skall leda den verksamheten som vi köper.”

”Vi skulle inte göra någonting annorlunda. Det handlar om känsla. Jag har under
årens lopp lärt mig att det bästa är att gå på känsla.”

Övriga respondenter anser att det går att förbättra analyserna på ett eller annat
sätt. En av de intervjuade personerna som representerar ett bolag som idag inte
analyserar det förväntade utfallet i olika scenarion, tror att sådana beräkningar
skulle ge ett bättre underlag. Andra bolag vill lägga mer tid på samtliga steg i
processen samt vid integrering.

”Vi och flera med oss som håller på med det här lägger ned för lite tid på det i
förhållande till de värden som vi hanterar. Vi har nog en tendens att lägga ned
mer tid på att förhandla ner hyran eller att förhandla fram ett bättre
leasingbilskontrakt, om man ser det proportionellt, än på att göra en analys av
det tänkta förvärvet och vad det kommer att innebära. Jag tror att vi är dåliga på
så sätt att vi redan vid förvärvet borde göra en analys och samtidigt bestämma
hur vi kan analysera detta ett år senare.”



Beslutsprocesser utifrån rationell teori

58

Av de respondenter som tror att processen där framtagande av beslutsunderlag
sker kan förbättras, anser många att underlaget endast skulle bli marginellt
bättre.

”De skulle bli längre, det skulle skrivas mer men jag vet inte om de skulle bli så
mycket bättre. Risken för misstag är väl större om man inte analyserar men man
kan analysera ihjäl sig på ett begränsat material.”

”Analyserna skulle endast förändras marginellt. Beslutsfattarna finns med vid
analysframtagningen och mer kunskap skulle ej ge annorlunda analyser. Jag kan
dock ibland uppleva att tidspressen är stor och att mer tid skulle behövas för att
kunna förbereda sig inför förvärvet.”

Anledningen till att några av respondenterna inte tror att analyserna kan
förbättras är att det är känsla och intuition som ligger till grund för besluten.
Inga ytterligare beräkningar skulle därmed förändra det beslut som fattas.
Många av respondenterna menar att de är beredda att ta risker och fatta beslut
även utan ett väl genomarbetat beslutsunderlag. I vissa fall blir utfallet bättre än
väntat, och ibland sämre. De flesta är skeptiska till om det går att förbättra
beslutsunderlaget. Några av företagsrepresentanterna anser att det går att
förbättra vissa steg i förvärvs- och fusionsprocessen, framför allt den kvalitativa
analysen samt delar av den kvantitativa analysen. Vår uppfattning är inte att
respondenterna önskar göra stora förändringar i förvärvs- och
fusionsprocesserna för att på så sätt närma sig en rationell modell. De anser i
många fall att det är känsla och intuition som ger det bästa beslutsunderlaget.

5.4.4 Utfallet inom hela branschen

Vid förfrågan om hur väl respondenterna tror att de förväntade resultatet av
förvärv och fusioner inom hela branschen stämmer med utfallen, anser en
respondent att de flesta förvärven stämmer bra.

”Nej, jag tror att de flesta förvärven i IT-branschen är ganska bra. Fusioner har
vi inte sett så många av, det är nog knepigare. Man kan misstänka att tålamodet
inte finns. Dessutom måste man fatta ett antal obekväma beslut för att tålamodet
tar slut. Jag tror att de flesta förvärv är lyckade. Det är en extremt god marknad
med mycket tillväxt osv.”

Ett par respondenter kan inte ta ställning i denna fråga och resten av de
intervjuade tror att det generellt sett finns skillnader i analyserna jämfört med
utfallen.
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”Som det ser ut nu tror jag att väldigt många förvärv och fusioner misslyckas. Det
finns väldigt många bolag som har köpt andra bolag för väldigt dyra
pengar…Alla de här frågorna ni har ställt har de ingen aning om.”

”Jag inbillar mig att de flesta förvärv genomförs på ungefär lika lösa boliner som
våra med viss avsaknad av analysmetoder.”

Vissa företagsrepresentanter anser att det som ligger bakom skillnaderna är den
press på tillväxt som råder inom IT-konsultbranschen. De anser att företag kan
överskatta det värdetillskott som tillväxten ger.

”Det finns en tilltro till för mycket tillväxt. Det finns ett hårt tryck. Företagsledare
som säger att de har förvärvsstrategier uppskattas med höjda börsvärden. Det är
bra, men det får inte blir till överdrift som jag tror att det har blivit för vissa
företag.”

”Jag tror att många köper för att visa att de växer så att de kan motivera sin höga
aktiekurs och på det sättet få till tillväxt. I det här stadiet har inte lönsamhet
någon betydelse, det handlar om att köpa gubbar. ”

Någon kommenterar förvärven och fusionerna inom branschen med att priserna
är för höga. Trots detta anser denne att det alltid går att rättfärdiga ett förvärv
eller en fusion på sikt.

”I dagsläget tror jag att man har betalt alldeles för mycket…Man talar om
framtida värden. Talar man om framtiden så kan man ju säga vad som helst. Man
kan säga att det förvärvet var inte särskilt lyckat, men det spelar ingen roll för
bolaget kommer ändå att bidra till vår verksamhet om några år, och det är därför
vi har gjort det. Hittills kan man inte se att många har gjort det, det tror inte jag.”

En annan respondent är av åsikten att det ofta är stora skillnader mellan analys
och utfall men att detta inte är något som IT-konsultbolagen fäster stor vikt vid.

”Nej, de stämmer inte…Men jag tror inte att det går runt en massa IT-chefer som
tänker - Gud, vilka dåliga förvärv jag har gjort. Det funkar inte så hos oss.
Genomförda förvärv är ju något som har hänt tidigare och branschen är så totalt
framtidsorienterad.”

De flesta respondenter tror att det finns stora skillnader mellan det förväntade
och det verkliga utfallet vid förvärv och fusioner inom IT-konsultbranschen.
Orsaker till detta anses vara krav på tillväxt eller för höga priser som inte går att
räkna hem. Farhågor om att analyserna i många fall inte stämmer med utfallet är
dock ingenting som hindrar företagen från att förvärva. Många av
respondenterna anser att deras eget företag har varit mer framgångsrikt än vissa
av konkurrenterna i denna fråga och det är möjligtvis detta som gör att företagen



Beslutsprocesser utifrån rationell teori

60

fortsätter att förvärva och fusionera. Det kan också vara så, som en av
respondenterna nämner, att hela branschen är så fokuserad på framtiden att det
som har hänt tidigare faller lite i skuggan. Att ett förvärv har misslyckats innebär
inte att även framtida förvärv kommer att gå samma väg.

5.4.5 Statistik över förvärv och fusioner

Alla respondenter är medvetna om att statistik över förvärv och fusioner ofta
visar att majoriteten av alla förvärv och fusioner kan ses som misslyckade. Vissa
tar denna information i beaktning och blir mer försiktiga när det gäller att
förvärva eller fusionera.

”Vi har detta i tankarna när vi förvärvar. Jag hör till dem som är mer försiktiga.
Man skall varje gång fråga sig vilken tid det skulle ta och vad det skulle kosta att
etablera det här organiskt.”

Några av respondenterna ställer sig frågande till statistiken och anser att den inte
är helt rättvisande. En person menar att det på sikt alltid går att rättfärdiga
förvärv. Det är dessutom svårt att ge en klar definition på vad ett misslyckande
är.

”Jag vet inte om jag håller med om statistiken. Det beror på vilket tidsperspektiv
man har. Vi har gjort förvärv där vi efter tre år inte har haft en enda person kvar
från det bolag som förvärvades, men ändå tyckt att det varit ett lyckat förvärv. Det
här med misslyckande är ju väldigt svårt att definiera…Att avstå och stå stilla
leder ju nästan garanterat till att man torkar bort som en torr kvist på en gammal
tall.”

”Jag har också läst detta och undrar lite för vilka fusioner och förvärv detta
gäller. Inom IT-branschen vet jag många förvärv och fusioner som blivit
lyckade.”

Någon påpekar att förvärv och fusioner är ett sätt att rekrytera konsulter och att
det därför inte går att avstå från att förvärva bara på grund av risken att
misslyckas.

”Jag har också sett statistiken och jag tror att om man tittar i backspegeln är
väldigt många förvärv tveksamma, men ändå görs de. Man skall komma ihåg att
vi som är verksamma i Stockholm har oerhört svårt att finna duktiga konsulter. Vi
lägger mycket pengar och energi på att rekrytera folk. Det är svårt att växa
organiskt. Det kanske lite grand är som att välja mellan pest eller kolera.”

Alla respondenter känner till den negativa statistik som finns över förvärv och
fusioner. Detta stoppar dock inte företagen från att förvärva. Vissa av
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respondenterna anser sig mer försiktiga på grund av statistiken. Ett par
respondenter anser att statistiken inte är helt rättvisande eftersom den bland
annat beror på vad man mäter misslyckande i och vilket tidsperspektiv som
gäller. Här finns det en möjlighet för företagsledningar att manipulera det beslut
som lett till ett misslyckat förvärv genom att förändra den tidshorisont under
vilken förvärvets måluppfyllelse var tänkt att ske. Många anser att statistiken
inte har någon betydelse eftersom det inte finns något annat alternativ till
förvärv och fusioner om företaget skall överleva. Handlar företagen på grund av
att de måste tolkar vi detta som att beslut om förvärv och fusioner inte alltid
grundas på tanken att aktieägarnas vinst skall maximeras.

5.4.6 Orsaker till att förvärv och fusioner misslyckas

Respondenterna ger en mängd olika förklaringar till varför de tror att så många
förvärv och fusioner misslyckas. De flesta är överens om att det är hänsyn till
personalen i bolaget som är det viktigaste för att de skall lyckas. Tar inte
företagen god hand om personalen och kan motivera denna finns risk för stora
avhopp.

”De tänker för lite på människan och tror för mycket på synergier som aldrig
inträffar, eller sällan inträffar.”

Även integrationsfasen anser några företag vara det som avgör förvärvets och
fusionens utfall.

”Jag tror främst att det är implementeringsprocessen. Sen tror jag nog att man
har gjort en del förvärv för snabbt. Man kanske har gjort förvärv imagemässigt
som man inte borde. Det tredje är att man har tappat folk. För man har inte låst
folk eller motiverat dem i bolaget man har. Allting ligger nog mest i
implementeringsprocessen.”

En respondent anser dessutom att priserna är för höga för att lönsamhet skall
kunna uppstå och att det finns för stark tro på vad förvärvet eller fusionen kan
åstadkomma.

”Det är till stor del en prisfråga. Man har satt alldeles för stor tilltro till den
framtida intjäningsförmågan och helt enkelt satt priset för högt. Det går inte att
räkna hem affären. För det andra tror jag att man, helst inte i IT-branschen, har
insett riskerna med stora personalavhopp och kulturella skillnader mellan
företagen. Man har en övertro på förvärvets eller fusionens möjligheter. Sedan är
det ett ohyggligt tryck på att växa. I de mogna branscherna var det förr bra med
5% tillväxt och idag är det 100% som gäller för oss. Skall företaget klara det
måste det köpa, med risk för att det blir fel.”
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Trycket på att växa skapar en tidspress som enligt en representant gör att beslut
kring förvärven och fusionerna kan fattas för snabbt.

”En anledning är att man har för bråttom. Man måste kunna leva med varandra
under en överskådlig framtid…Vi vill att det skall bero på skicklighet, att vi är
noggranna och att det genomförs på ett relativt vetenskapligt sätt. Samtidigt kan
det vara bra på pappret men detta räcker inte utan det måste kännas bra.”

Orsaker till misslyckade förvärv och fusioner som nämns är framför allt att för
lite hänsyn tas till de anställda samt att inte tillräckliga resurser läggs på
implementeringsprocessen. Personalavhopp kan bero på att för stora kulturella
skillnader finns i bolagen, vilket enligt den rationella modellen borde ha
analyserats innan beslutet fattades. En annan orsak kan vara att personalen inte
knyts till företaget exempelvis genom optionsprogram. Även andra orsaker som
kan härledas till beslutsprocesserna nämns, nämligen för höga priser och övertro
på möjligheterna som väntas uppstå. Troligtvis är det just tron på framtida
möjligheter som driver upp priserna. Detta är något som inte uppstår om beslutet
baseras på beslutsunderlag där alla delar noggrant har analyserats.

5.4.7 Har beslutsprocesserna förändrats?

Majoriteten av respondenterna anser att analyserna har förändrats över tiden.
Många menar att analyserna idag är inriktade mot den framtida
intjäningsförmågan i stället för mot historiska värden som varit fallet tidigare.

”Jag tror att man tidigare utgick från substansvärdet i ett företag för att fastställa
en bottenplatta för en köpeskilling…Sedan tittar man på en framtida
vinstgenereringsförmåga. Så blir det en tillväxt som är det golv vi ville nå. Detta
har varit det traditionella sättet att värdera företag, helst i verkstadsföretag. När
det gäller IT-företag verkar det vara tvärtom. Först börjar man kolla på
framtiden och vad vi tror att företaget kan generera för resultat. Därefter försöker
vi komma fram till någon prissättning med hjälp av det. Sedan tittar vi i BR och
RR på vad de faktiskt har för kapital.”

En respondent nämner koncentrationen på tillväxt och omsättning som idag styr
IT-konsulterna i hög grad.

”Rent generellt så är vi mycket mer omsättningsorienterade än vad vi var i början
på 1990-talet då resultat var mycket viktigare. Tillväxt är idag mera värt än
resultat…Om man ser hur finansmarknaden ser ut nu med mycket riskvilligt
kapital att satsa för att det skall bli något senare, så är det klart att man söker sig
till företag som har hög tillväxt eftersom det är dessa företag som kan blir något
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senare. Vissa av dessa företag kommer att fallera men många kommer också att
lyckas.”

”De olika ingredienserna är nog desamma, däremot har vikten av dem
förändrats. För tio år sedan var det inte en sådan tillväxthysteri som vi har idag.
Idag är man beredd att betala väldigt mycket för tillväxt.”

En respondent anser att den stora skillnaden ligger i en starkare fokusering på
kvalitativa parametrar.

”Ja, den kvalitativa delen har förändrats. Vi ser mer på personal och ledarskap.
Den ekonomiska delen har inte förändrats. De mjuka värdena i analysen är idag
mycket, mycket viktigare.”

Många respondenter anser att beslutsprocesserna har förändrats över tiden. Detta
beror till stor del på att den stora vågen av förvärv och fusioner inom IT-
konsultbranschen tog fart först under mitten av 90-talet. Innan denna våg
förekom mest förvärv inom andra branscher, vilka har andra förutsättningar. Vi
tolkar detta som att beslutsfattarna i IT-konsultföretagen är medvetna om att
beslutsprocesserna kan se annorlunda ut. Vi anser därför att IT-konsultföretagen
har valt att anpassa beslutsprocesserna så att de stämmer med de förutsättningar
som råder inom branschen. Här finns dock fortfarande paradoxen att den
kvantitativa analysen är mer utförlig än den kvalitativa trots att den kvalitativa
analysen anses viktigare.

För att kunna verifiera eller dementera vårt antagande om att IT-
konsultföretagens specifika förutsättningar påverkar beslutsprocesserna har vi
genomfört intervjuer hos företag inom andra branscher (se figur II, s.12). Dessa
företags beslutsprocesser jämförda med IT-konsultföretagens beslutsprocesser,
kommer att beskrivas i följande avsnitt.

5.5 Företag inom andra branscher

I båda de företag som vi har intervjuat inom mer mogna branscher genomförs
omfattande analyser innan ett förvärv eller en fusion aktualiseras.
Respondenterna anser att företagen har utarbetade modeller som de använder sig
av. De anser också att IT-bolag har andra förutsättningar som spelar in under
beslutsprocesserna.

”När det gäller IT-bolag så finns det så mycket osäkerhet kring alla antaganden
man skall göra. Varken ens eget eller det företag som skall förvärvas kanske
tjänar några pengar eller kommer att göra detta under de närmaste tre åren.
Tillgångarna är inte fasta utan består av en massa konsulter som kan lämna
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företaget. Då kan man säga att för dessa är det lönlöst att göra en värdering
enligt traditionella mått. För dessa företag är det viktigaste att se till att
konsulterna stannar kvar i företaget. Detta kan säkert leda till att det är motiverat
att beslutsfattandet sker mer med hjälp av intuition.”

Företagsrepresentanterna hävdar att företagsstorlek inom deras egna branscher
är väldigt viktigt och att detta är ett av huvudsyftena bakom förvärv och
fusioner. Ett annat viktigt syfte är att skapa värde för aktieägarna.

”När det gäller varför man skall förvärva eller nyttan av att förvärva så är det
inte så att vi genomför förvärv för att vi är imperiebyggare här på huvudkontoret
och tycker om att få flera prickar på kartan. Vårat mål är att skapa
aktieägarvärde…Det finns ingen mening för oss att växa om det sker genom en
olönsam investering, detta är bara att förstöra värde.”

Vid en jämförelse av vilka syften som anges för förvärv och fusioner inom IT-
konsultbranschen och andra branscher överensstämmer dessa på den punkten att
båda branscher eftersträvar storlek. En skillnad som kan fastställas är att
företagen inom mer mogna branscher tydligt anger det som är den finansiella
teorins utgångspunkt, att skapa värde för aktieägarna. I IT-konsulföretagen är
det i stället tillväxt som verkar vara det primära syftet.

Eftersom det anses svårt, för att inte säga omöjligt, att inom IT-
konsultbranschen uppnå den efterstävade företagsstorleken och
marknadstäckningen enbart genom organisk tillväxt, leder detta till att förvärv
och fusioner genomförs. En respondent anser att det för företaget i fråga är
billigare att förvärva än att växa organiskt.

”Jag har aldrig varit med om ett fall där det har varit billigare att bygga upp från
noll än att förvärva. Organisk tillväxt sker oftast genom att man ökar kapaciteten
i redan befintliga anläggningar, kanske genom en ny maskin, och på så sätt
skapar nytt kassaflöde.”

Inom IT-konsultbranschen anses tvärtom organisk tillväxt vara billigare. Detta
kan anses något motsägelsefullt eftersom IT-konsultbranschen är en av de
branscher där det förekommer flest förvärv och fusioner. Anledningen till detta
är dock som tidigare nämnts att inga andra alternativ verkar finnas.

Båda respondenterna säger att företagets interna och externa förutsättningar
undersöks innan ett förvärv eller fusion. Det är svårt att avgöra om
förutsättningarna undersöks mer noggrant inom dessa branscher än inom IT-
konsultbranschen. Vår uppfattning är dock att representanterna för företag inom
mer mogna branscher har lättare att direkt besvara frågorna. Ett av företagen har
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en checklista över vilka parametrar som är avgörande för den kandidat som det
önskar förvärva eller fusionera med. Checklistan används även för att utvärdera
kandidaterna. Inget av IT-konsultbolagen använde sig av någon liknande lista.
Under detta steg i förvärvs- och fusionsprocessen följer företaget från en mer
mogen bransch, i större utsträckning den modell som vi beskriver i kapitel fyra.

”Det var en matematisk modell där vi satte poäng på olika parametrar och
bedömde olika kriterier…Vi betade av alla tänkbara partners i vår bransch och
sedan satte vi poäng på dem med hjälp av modellen.”

De båda undersökta företagen går till väga på olika sätt när det gäller hur
sökprocessen går till. Det ena företaget söker själva medan det andra tar hjälp av
externa aktörer. De företag som har undersökts är verksamma inom olika
branscher vilket påverkar vilka resurser som är viktiga för respektive företag.
Inom det ena företaget, som är mer inriktat på forskning, utgör de immateriella
tillgångarna ett högt värde. Den kvalitativa analysen blir därmed viktig. Detta
överensstämmer med IT-bolagens resonemang eftersom de mänskliga resurserna
är viktigast också här. I den kvantitativa analysen tas det värde fram som ligger
till grund för priset som företaget är villigt att betala för ett förvärv eller en
fusion. Båda företagen anger att utförliga ekonomiska analyser genomförs. För
att få fram vad förvärvet eller fusionen är värt för det egna företaget måste en
bedömning göras av de synergier som förväntas uppkomma till följd av
sammanslagningen. Ett av företagen gör beräkningar på varje förväntad
synergieffekt.

”Vi gör DCF - värderingar för varje enskild synergi. En synergi kan vara att vi
kan köpa in råvaror billigare. Då kan vi se vad kassaflödet blir av detta och
diskontera detta värde till nutid.”

Företagen använder sig av nuvärdesberäkningar där framtida synergier
diskonteras till nutid. I de fall synergierna är väldigt osäkra eller svåra att
värdera så finns möjligheten att antingen ta med synergin men kanske endast till
50 procent av det förväntade värdet. Det andra alternativet är att helt bortse från
synergin i värderingen. Detta innebär att inte heller dessa företag har möjlighet
att undersöka samtliga parametrar som kommer att påverka utfallet av förvärvet
eller fusionen och är därför inte helt rationella. Jämfört med IT-konsultföretag är
dock beteendet mer rationellt. De värden som företagen räknar fram sätts
därefter in i olika scenarion. Hos företag som verkar inom mogna branscher görs
vanligtvis due diligencegranskning standardmässigt i samband med förvärv och
fusioner.
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”Investmentbanken går ut med prospekt till de företag som är aktiva på
marknaden och som skulle kunna vara presumtiva köpare. Dessa företag får
lägga bud och bland dessa väljs de bästa, kanske tre stycken, som får fotsätta
processen och titta närmare på företaget som är till salu, dvs göra en due
diligencegranskning.”

5.5.1 Den sammantagna förvärvs- och fusionsmodellen

Om de framtagna analyserna uppvisar ett motstridigt resultat anger en
respondent att ytterligare analyser måste genomföras för att få en klarare bild av
situationen. Detta var inte något som representanterna för IT-konsultföretagen
nämnde. Företagen hävdar att det inte går att bortse från framtaget
analysunderlag när ett beslut skall fattas. Finns det en känsla av att affären är
bättre för företaget än vad de analyser som gjorts visar, måste ytterliggare
analyser genomföras där ett värde på denna känsla uppskattas. Vår uppfattning
är att dessa företag förlitar sig mer på beslutsunderlaget än vad företag inom IT-
konsultbranschen gör. Detta kan delvis förklaras av att företag inom mer mogna
branscher har en större press på sig att uppvisa hög vinst än vad IT-
konsultföretagen har. Inom vissa IT-konsultföretag nämndes strategiska syften
som skäl för att förvärva. Sådana syften har ej vinstmaximering för aktieägarna
som utgångspunkt. Ett av företagen inom de andra branscherna anser att ett
strategiskt syfte ej är tillräckligt för att ett förvärv eller fusion skall gå igenom,
utan alla affärer måste också ge vinst.

”Det finns ingen mening med att förvärva bolag om de inte skapar värde. Man
kan ju mena att det finns en strategisk nytta av att finnas på en speciell marknad
men då måste man kunna uttrycka detta i kronor och ören. Detsamma gäller om
man köper för att exempelvis utestänga en konkurrent. Om man inte hade köpt
hade man då fått ett negativt värde som måste tas med i beräkningarna. Vi kan
inte lägga fram ett förslag till styrelsen där vi säger -Köp det här bolaget, men
egentligen så är det värt mycket mindre.”

På denna punkt följer företagen inom mer mogna branscher den rationella
modellen i större utsträckning än vad IT-konsultföretagen gör. Respondenterna
anser att mycket kraft och resurser läggs ner på de analyser som föregår beslut
kring förvärv och fusioner. Stegen som vi presenterar i förvärvs- och
fusionsprocessen stämmer ganska väl överens med de tillvägagångssätt som
används av dessa företag.

”Resursmässigt har vi gjort alla analyser som vi vill göra. Vi har haft enormt
mycket folk som har jobbat med det här från investmentbankerna som har hjälpt
oss att vara rådgivare. De har analyserat både på längden och på tvären.”
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Båda företagen anser att det verkliga utfallet, i de flesta fall, överensstämmer
med de analyser som föregår besluten.

”Jag tror att man är väldigt finansiellt duktiga inom tung industri eftersom det är
så stora bokförda värden och kapitaltunga investeringar. I nya företag är kanske
värde svårare att mäta och man kanske inte har samma vana vid det.”

En stor del av statistiken över förvärv och fusioner visar att merparten av dessa
kan ses som misslyckade. En av respondenterna ifrågasätter denna statistik och
definitionen på ett misslyckande är svår att fastställa.

”Jag tror att man får vara väldigt försiktig när man påstår något sådant. Hur
skall man kunna veta det? Hur kan man veta hur det skulle ha gått annars, om de
individuella bolagen hade fortsatt? Det finns inget facit…Kanske hade man tappat
ännu mer om man hade varit på egen hand. Man får vara lite ödmjuk när man
påstår sådana saker.”

Orsakerna till varför många förvärv och fusioner misslyckas anses ligga på flera
plan. Vid fusioner kan det vara svårt att sammanföra två företag som skall
fungera som jämlikar. Det finns en stor risk att det blir väldigt många
kompromisser. Varför många förvärv misslyckas är svårare för respondenterna
att sätta fingret på. Orsaker som anges är att priset kan bli för högt eller att de
nya personerna som kommer in i företaget känner till detta för dåligt för att
kunna utföra ett bra arbete.

”Varför förvärv misslyckas är mindre uppenbart. Stora förvärv är väldigt
riskfyllda, förvärv i marknader och verksamheter man ej känner till eller förstår
sig på är också riskfyllda. Det är svårt att räkna på hur det kommer att gå i
framtiden och veta vilket pris som kan betalas. Dels kanske du betalar för mycket
för att du gör en felaktig värdering. Dels kan det vara så att när du stoppar in
dina människor så kan de inte businessen, vilket leder till en form av negativ
synergi där du sköter företaget sämre än vad de tidigare ägarna gjorde.”

Det råder delade meningar om huruvida den teori som ligger till grund för
värderingar och analyser har förändrats och utvecklats under de senaste åren. En
av respondenterna med lång erfarenhet av förvärv och fusioner, anser att det är
samma variabler som beräkningarna grundas på men att modellerna får nya
namn.

”Jag har varit med många år vid det här laget och det är väl ungefär samma
saker som det i grund och botten handlar om. Sedan finns det nya
managementtermer som används som alltid blir lite trendiga, t ex BSC. I grund
och botten är det egentligen samma saker som man pratar om.”
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Det finns skillnader mellan de företag i mer mogna branscher som vi har
undersökt och IT-konsultföretagen när det gäller de beslutsprocesser som
föregår förvärvs- och fusionsbeslut. Utifrån den förvärvs- och fusionsmodell
som vi presenterar uppvisar företagen i de mer mogna branscherna en högre
grad av rationalitet i sitt beslutsfattande. Fler variabler undersöks i varje steg och
underlaget får också större betydelse vid själva beslutet. En anledning till att det
ser ut på detta sätt är att det är lättare att göra de antaganden som krävs i
branscher som är mer stabila jämfört med IT-konsultbranschen.
Värderingsmodellerna har konstruerats med traditionell industri som
utgångspunkt och passar därför inte de förutsättningar som råder inom IT-
branschen. För att ta ett exempel så måste diskonteringsräntan vara avsevärt
högre vid värdering av IT-konsultbolag för att spegla den risk som där finns. Att
bestämma denna diskonteringsränta på ett objektivt sätt är väldigt svårt med de
förutsättningar som gäller idag.
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6 Revisionsbyråer

amtliga tre revisionsbyråer som ingår i undersökningen är så kallade
corporate financeavdelningar. De representanter för revisionsbyråerna som vi
har intervjuat arbetar på dessa avdelningar som erbjuder tjänster vid fusioner
samt köp och försäljning av företag. Vi kommer i detta kapitel att jämföra
revisionsbyråernas syn på IT-konsultföretagens beslutsprocesser med den bild
som intervjuerna med IT-konsultföretagen gav oss.

6.1 Synen på IT-konsulternas beslutsprocesser

I de fall revisionsbyråerna finns med från början av en förvärvs- eller
fusionsprocess rekommenderar de ofta en modell uppdelad i olika steg.
Innehållet överensstämmer i hög utsträckning med den modell som vi
presenterar i kapitel fyra. De skillnader som finns är framförallt hur många och
vilka namn stegen har. I det tryckta material vi fick på en revisionsbyrå
illustreras den förvärvsprocess (se figur VII) som revisionsbyrån utgår från i
samband med förvärv.

Figur VIII   Förvärvsprocess
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De intervjuade på revisionsbolagen anser att IT-konsultbolag i många fall
frångår denna typ av förvärvsmodell vilket också överensstämmer med den bild
intervjuerna hos IT-konsultföretagen ger. Ofta kan beslutet i stor utsträckning
bygga på intuition och känsla.

”När det gäller IT-bolagen har processen med de strikta stegen luckrats upp lite
grand. De rycker lös lite bitar där vi är med och hjälper till i, t ex förhandling
eller due diligence. De kanske helt hoppar över vissa delar, andra delar gör de
själva och de kan också göra vissa delar mer översiktligt…Jag tror att de hoppar
över många steg och det är mer känsla och intuition som gäller här…Detta
fungerar så länge allting pekar uppåt.”

Det finns många bakomliggande orsaker till att det sker så många förvärv inom
IT-konsultbranschen. Representanterna för de olika revisionsbyråerna har en
relativt samstämmig syn på vilka faktorer som utlöser förvärvs- eller
fusionsbeteendet hos företag inom IT-konsultbranschen. De viktigaste
faktorerna kan sammanfattas som kompetens och storlek. När det gäller storlek
handlar det både om att finnas på många olika platser, att ha stora
marknadsandelar och många anställda. Detta stämmer också överens med vad
som framkom under intervjuerna med IT-konsultföretagen.

Respondenterna anser att tillväxt är en annan viktig drivkraft för förvärv eller
fusioner. Den bakomliggande orsaken till detta är att aktiemarknaden förväntar
sig tillväxt och de företag som inte uppfyller förväntningarna drabbas av lägre
aktiekurser. Lägre aktiekurser leder till att de optionsprogram som företagen ofta
använder sig av för att behålla personal inte blir lika förmånliga, vilket i sin tur
leder till svårigheter att nyrekrytera och behålla befintlig personal.

”En annan viktig drivkraft är att bygga värde för aktieägare och anställda som
har optioner.”

Ytterliggare en anledning till att det är viktigt för IT-konsultföretagen att ha högt
värderade aktier är att betalning för förvärv ofta sker med aktier. Är värderingen
hög behöver inte företaget betala med lika många aktier. Detta motiv uttrycktes
inte tydligt vid intervjuerna som genomfördes hos IT-konsultföretagen. Vi tror
dock att respondenterna på IT-konsultföretagen är fullt medvetna om detta även
om det inte uttrycktes vid intervjuerna med dem. De talar ofta om hur viktigt det
är att personalen motiveras att stanna i företagen och många av företagen
erbjuder optionsprogram till de anställda.
De höga tillväxtambitioner som kännetecknar företag inom IT-konsultbranschen
kan inte uppnås enbart genom organisk tillväxt. I dagens marknadssituation,
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med brist på utbildad kompetent personal, är enda möjligheten för att nå den
önskade tillväxten att genomföra förvärv och fusioner.

”Det är ett enormt tempo i IT-branschen och den nya ekonomin där tajming är
allt. Det här är bolag som skall växa med 100 procent och det är helt omöjligt att
de skall kunna göra detta organiskt, utan det handlar om förvärv. Gör inte jag det
så gör någon annan det, och då finns det en aktör mindre att förvärva.”

Även de intervjuade på IT-konsultbolagen är av åsikten att det egentligen inte
finns några alternativ om hur den önskade tillväxten skall uppnås. Det hjälper då
inte att det i många fall kan vara mindre kostsamt för IT-konsultföretagen att
växa organiskt.

6.2 Förvärvs- och fusionsprocessen

De intervjuade på revisionsbyråerna anser att IT-konsultbolagen i många fall
inte har en uttryckt metodik för hur förvärv- och fusionsprocesser skall hanteras.
Ofta finns en strategi att växa genom förvärv men det saknas en utarbetad metod
för genomförandet. Respondenterna menar att många IT-bolag medvetet kan
välja att inte ägna så mycket tid åt den del av förvärvs- eller fusionsprocesserna
som föregår besluten. Anledningen till detta kan vara att företagen anser sig ha
råd att misslyckas med några förvärv om dessa uppvägs av lyckade förvärv.

”Det är en strategisk värdering; köp tio och lägg ner åtta, en blir bra och en blir
ett riktigt guldägg. Guldägget tar sedan hand om köpeskillingen för samtliga tio.
Gör du inte själv detta gör konkurrenten tvärs över gatan det. Detta beteende är
okej så länge alla kurvor pekar uppåt, men en dag kanske det börjar mattas lite
eller får negativ lutning och då kan det bli knepigare.”

Ingen av representanterna för IT-konsultföretagen anger detta som en orsak till
varför de inte tar fram utförliga beslutsunderlag. Vi tror dock att det finns
undermedvetet hos företagen. Ett misslyckat förvärv hotar inte företagets
existens i samma utsträckning som misslyckade förvärv genomförda i mer
mogna branscher. Detta beror dels på att marknaden inte kräver att IT-
konsultföretagen skall uppvisa vinst och dels på att betalningen ofta sker med
högt värderade aktier.

6.2.1 Sökprocess

För att hitta det rätta företaget att förvärva eller fusionera med förordar
förvärvsmodellen en sökprocess där samtliga tänkbara kandidater skall beaktas.
När revisionsbyråerna anlitas och involveras i denna process blir det ofta en
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omfattande granskning av tänkbara kandidater. Många gånger identifieras
kandidater på andra sätt än genom en rationell sökprocess.

”När man lägger upp sådana här modeller, som ni också läser om, så verkar allt
väldigt planerat och genomtänkt. Man går igenom olika steg och man gör olika
planerade saker. Verkligheten är ju ofta så att man känner en person, eller så
sitter man på en middag eller någonting liknande och detta leder till en affär i
slutändan. Det är ganska många irrationella eller oplanerade moment i sådana
här situationer. Det är viktigt att ha detta i åtanke för många gånger blir det
väldigt statiskt.”

De intervjuades syn på hur sökprocessen går till överrensstämmer med den bild
intervjuerna hos IT-konsultbolagen ger oss. Ofta görs ingen regelrätt sökning
utan kontakterna mellan företagen uppstår på annat sätt, exempelvis genom
personliga möten.

6.2.2 Kvalitativ och kvantitativ analys

För att kunna uppskatta vad ett eventuellt förvärv eller en fusion är värt och
vilket pris som kan betalas, genomförs olika typer av analyser. I dessa analyser
bör både kvalitativa och kvantitativa variabler ingå. Kvalitativa faktorer är
väldigt viktiga eftersom IT-konsultbranschen, i mycket större utsträckning än
traditionell industri, är beroende av kvalitativa faktorer såsom personal och
kompetens. Detta är dock svårt att värdera i pengar vilket framkommer i
intervjuerna hos både IT-konsultföretagen och revisionsbyråerna.

”Man kan mäta en maskins prestanda och vet vad den kan göra men det är
mycket svårare att veta vad personer kan. Det går inte att se på utsidan och
därför blir det bedömningar av kvalitativa variabler. Det borde gå mer och mer
däråt, men det är svårare.”

För den kvantitativa och kvalitativa analysen är det vanligt att klassisk
värderingsteori används, till exempel DCF-metoder. Ofta upplevs det dock vara
svårt för företag, framför allt inom IT-konsultbranschen, att göra de antaganden
som modellen bygger på.

”Har man ingen historik och marknaden går rakt upp och vet inte alls hur
framtiden kommer att se ut, blir det mycket svårare att göra prognoserna. Därför
har den typen av värderingar minskat…Sedan tar man värdena och gör
relativvärderingar på dem mot andra bolag i samma bransch vilket ger
marknadsvärdet på det här bolaget.”
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När det gäller värderingen av IT-konsultföretag är marknadsvärdet ofta väldigt
högt. Slås värdet ut på antalet anställda kan detta uppgå till 15 miljoner kronor
eller mer, vilket bör vara omöjligt att räkna hem vid ett eventuellt förvärv.

”Om man skall titta på värderingen hos IT-bolag så kunde man förut säga att
man räknade hem värden genom att endast titta på de här traditionella
kassaflödesmodellerna. Nu får man känslan av att det är två produkter, dels har
man aktien i sig som är ett papper som Birgersson eller någon annan är ute och
marknadsför och då har man någon typ av frikoppling från det fundamentala
värdet och värdet i aktien. Det finns nu en efterfrågan på själva pappret i sig med
hela den här mediahaussen och allt runt omkring nu för tillfället. Det är ganska
nytt för det senaste åren att pappret får ett litet eget liv.”

Aktiemarknadens värdering av dessa företag bygger inte på rationell teori utan
snarare på någon form av subjektiv värdering. Företagens substansvärde står här
för en väldigt liten del av det totala aktievärdet. Aktiepappret verkar i många fall
ha ett eget liv som är skiljt från det värde som skulle fås fram om en rationell
värderingsmodell användes. Detta kan ses som en av orsakerna till att
beslutsprocesserna ser ut som de gör.

6.2.3 Förhandling och due diligence

Det kan skilja från gång till gång i vilket skede de initiala kontakterna sker
mellan två samgående företag. När kontakten är tagen är priset en av de
viktigaste förhandlingsfrågorna.

”Priset tas fram vid en vid en förhandling. Det finns ett antal saker man tittar på,
exempelvis de traditionella nyckeltalen, hur mycket som säljs per anställd, hur
mycket man tjänar per anställd, vad omsätter man och vilken tillväxtpotential som
finns…Det gäller att hitta ett pris som båda parter kan leva med.”

Efter att ett så kallat villkorat avtal har undertecknats mellan de två parterna, där
ett preliminärt pris fastslås, genomförs ofta en due diligencegranskning. Syftet
med denna är att upptäcka eventuella felaktigheter i det som utlovas och om så
är fallet, justera priset efter de nya förutsättningarna. IT-konsultbolagen anlitar
ofta revisionsbyråer i detta steg. Både köpare och säljare rekommenderas att
göra en due diligence, vilket är särskilt viktigt inom IT-konsultbranschen där det
är vanligt att ägarna i det säljande bolaget fortsätter att arbeta under de nya
ägarna.

”Säljer man ett bolag så gäller att -Bytt är bytt, kommer aldrig mer igen, även om
det finns garantier. Det man sedan tar tillbaka, om det skulle vara fallet, är inte
likadant. Man skadar ett bolag vid den här typen av transaktion.”
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Granskningen skadar det granskade företaget på så sätt att osäkerhet skapas i
företaget där det utförs. Ett vanligt sätt för att undvika detta är att en mindre due
diligence görs innan avtalet är slutet. Den grundligare genomgången görs först
efter det att avtalet har skrivits under.

6.3 Den sammantagna förvärvs- och fusionsprocessen

Det kan diskuteras vilken betydelse ett framtaget beslutsunderlag får när beslutet
skall fattas. I vissa fall kan det uppstå situationer där beslutet går emot
beslutsunderlaget.

”Jag tror att analyserna ligger till grund för besluten. Självklart är personkemi
och kulturer extremt viktiga.”

”Gör man en analys så beaktar man den också på ett eller annat sätt. Sedan
kanske man värderar olika komponenter olika.”

Respondenterna på revisionsbyråerna ansåg att det inte går att bortse från
framtagna beslutsunderlag. Har ett företag lagt ned stora resurser på att skaffa
fram ett beslutsunderlag vore det ologiskt att inte följa det. Om det finns
tveksamheter och företaget inte litar på det resultat underlaget visar borde
ytterligare resurser läggas på att verifiera de variabler som känns osäkra. I
motsats till detta anser respondenterna i IT-konsultföretagen att det finns
situationer där det är möjligt att bortse från beslutsunderlaget.

En frågeställning som är relevant att fundera över är om de beslutsunderlag IT-
konsulterna tar fram är tillräckliga.

”Man borde egentligen göra noggrannare och bättre analyser. Men det finns inte
tid. På det stora hela kanske det är viktigare att göra en mindre analys och sedan
göra förvärvet och gå vidare. I slutändan kanske det är bättre även om man har
större osäkerhet i beslutsunderlaget. Det kan vara viktigare att fatta beslutet än
att ha ett noggrant beslutsunderlag när det gäller den här typen av bolag.”

De intervjuade på revisionsbyråerna anser att de analyser som IT-konsultbolag
genomför borde vara utförligare och mer noggranna. Detta står i konflikt med
hur marknaden ser ut i dagsläget där allt sker väldigt fort. Det är inte säkert att
mer omfattande analyser skulle förbättra situationen då många tillfällen skulle
missas på grund av den längre tidsåtgång som skulle behövas vid varje förvärv.
Vid intervjuerna hos IT-konsulterna framkom det att resultat som förväntas
innan beslutet fattas sällan överensstämmer med det verkliga utfallet.
Anledningen till detta kan mycket väl vara att inte tillräckligt med resurser läggs
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på beslutsunderlaget. Representanterna för revisionsbyråerna nämner att det
finns en risk för att problemen underskattas.

”Jag tror att många är medvetna om svårigheterna men när man sitter där i
förvärvsögonblicket är det lätt att bli överentusiastisk över möjligheten att få göra
en affär och undervärderar de problem som man ändå är medveten om. Man
vidtar inte de nödvändiga förberedelserna.”

6.3.1 Externa aktörers roll

För att uppnå en större sannolikhet för att lyckas med ett förvärv eller en fusion
kan externa konsulter med fördel anlitas enligt de intervjuade. De anställda på
corporate financeavdelningarna jobbar kontinuerligt med den här typen av
företagssamgåenden. De företag som inte själva har sådan erfarenheter kan
utnyttja den erfarenhet och kunskap som finns på corporate
financeavdelningarna. Det är möjligt att IT-konsultföretagen i dagsläget inte
upplever ett så stort behov av att göra grundligare analyser på grund av den
gynnsamma marknad som råder för tillfället. Denna situation kan dock förändras
i ett läge där inte alla kurvor längre pekar rakt upp.

”Rådgivarens roll kommer kanske att öka i framtiden när det blir viktigare att
göra analyser och det inte blir så bråttom längre. När varje enskilt förvärv blir
viktigare. Så är det i mer traditionell industri, och så kommer den här branschen
också att bli längre fram. Om det nu tar ett, tre, fem eller tio år så någon gång
hamnar man där. Blir varje förvärv viktigare ökar behovet av externa rådgivare.”

En risk med att anlita externa aktörer är att de kan ha egenintressen som kan
påverka det arbete de utför. Detta tror inte de anställda på revisionsbyråerna är
något stort problem eftersom ett gott rykte är mycket viktigt.

”Skall man ha någon typ av längre relation med kunder och behålla någon typ av
anseende på marknaden så kan man inte se kortsiktigt på vad som man tjänar
mest på vid enskilda affärer.”

Denna syn överensstämmer i stor utsträckning med de svar som de intervjuade
på IT-konsultföretagen ger. Det kan finnas andra externa aktörer, till exempel
stora investmentbanker, där egenintresset får större betydelse. Detta har inte
kommit fram under intervjuerna med IT-konsultföretagen, antagligen beroende
på att dessa aktörer sällan är involverade i de förvärvs- och fusionsprocesser
som IT-konsultföretagen genomgår.

Sammanfattningsvis kan sägas att den syn de intervjuade på revisionsbyråerna
ger av IT-konsultföretagens beslutsprocesser på det stora hela stämmer överens
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med den bild som representanter för IT-konsultföretagen själva ger oss. I de fall
en revisionsbyrå anlitas i samband med ett förvärv eller fusion arbetar
representanterna från byrån i ett nära samarbete med företaget som skall sälja,
köpa eller fusionera. Detta ger de anställda på revisionsbyråerna en god insikt i
hur processerna går till i verkligheten.
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7 Organisatoriskt beslutsfattande

ntervjuerna hos IT-konsultbolagen visar att rationell beslutsteori inte är
tillräcklig för att förklara det beteende som företagen uppvisar under
beslutsprocessen i samband med förvärv och fusioner. Den rationella modellen
förutsätter att det finns fullständig information om samtliga alternativ och att det
optimala beslutet fattas. Företagen går inte igenom samtliga steg i förvärvs- och
fusionsmodellen och i de steg som företagen behandlar uppvisas inte alltid ett
beteende som innebär att samtliga alternativ undersöks. Innebörden av detta är
att IT-konsultföretagens beslutsprocesser inte kan förstås utifrån rationell
beslutsteori. Vi behöver således ytterligare beslutsmodeller för att skapa denna
förståelse.

Pfeffer (1981 s.21ff) har med hjälp av en indelning i olika modeller försökt att
ge en förklaring och beskrivning av organisatoriskt beslutsfattande. Förutom den
rationella modellen har Pfeffer beskrivit ytterligare tre modeller: den
byråkratiska modellen, processmodellen och den politiska modellen. Dessa
modeller fokuserar på processer som föregår beslut. Till skillnad mot den
rationella modellen behöver inte besluten som processerna leder fram till vara
optimala, utan andra alternativ kan väljas. Ytterligare en skillnad är att
modellerna är av mer deskriptiv karaktär och inriktar sig mot hur beslut fattas.
Nedan ges en beskrivning av de tre modellerna.

7.1 Byråkratisk beslutsmodell

Till skillnad från den rationella modellen förväntas inte organisationer enligt den
byråkratiska modellen att fatta beslut som alltid maximerar nyttan. Avgörande
för valet blir istället de regler och rutiner som tidigare har varit effektiva i
organisationen (Pfeffer, 1981 s.22). I jämförelse med den rationella modellen
finns det i den byråkratiska modellen ej lika höga krav på att målen är tydligt
formulerade eller att all information som kan vara relevant för situationen
beaktas. Mindre tid och resurser läggs ned på beslutsprocessen (Pfeffer, 1981
s.24). Det är inte ett optimalt alternativ som söks utan ett som är
tillfredsställande. Ett alternativ anses tillfredsställande om de kriterier som
beskriver vilka minimumkrav som ställs på alternativet uppnås eller överträffas
(March & Simon, 1993 s.161f). Med tiden lär sig organisationen och anpassar
sig efter ny kunskap som erhålles. Lärdomarna omvandlas till regler och

I
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riktlinjer för hur organisationen skall agera i framtiden (Pfeffer, 1981 s.23).
Beslutssituationerna styrs därmed av tidigare händelser som inträffat i
organisationen. En indelning av beslutsfattandet kan göras där programmerade
och oprogrammerade beslut utgör två ändpunkter på en axel. Helt rutinmässiga
beslut, programbeslut, där stimuli direkt leder till handling utgör den ena
ytterligheten. Vid den andra ytterligheten återfinns sökbeslut där en aktivitet för
att lösa problem och finna program för handling utlöses av stimuli (March &
Simon, 1993 s.162ff).

Figur IX   Grad av programmerbarhet

Källa: Gustavsson och Hellgren, 1984 s.31

Vid programmerade beslut är det tillräckligt att uppgifter sätts in i det aktuella
programmet eller den rutin som finns. I detta sammanhang avses med
programbeslut att beslutsfattande kan ske genom att kända metoder för att lösa
problem eller kända beslutsprogram används. Finns däremot inget på förhand
sammanställt program som kan användas för att finna en lösning måste
problemlösningen sökas. Mitt emellan dessa båda extrempunkter finns
tolkningsbeslut som innehåller delar av både programbeslut och sökbeslut. Vid
detta beslutsfattande finns, tack vara instruktioner och tidigare erfarenhet, ett
känt sätt för hur beslut kan fattas. Regler finns för hur det kända programmet
skall tolkas (March & Simon, 1993 s.162ff).

För att bestämma vilka program en organisation använder kan exempelvis
beteendet hos organisationens medlemmar observeras (March & Simon, 1993
s.163). Inom organisationer sker en kontinuerlig lärandeprocess där
organisationens beteende kan förändras. Genom att organisationens medlemmar
ändrar beteende, regler, rutiner och normer kan organisationen exempelvis lära
sig att utveckla nya sökprocesser. Lärandet kan också innebära att nya mål sätts
upp.

7.2 Processmodell

I processmodeller ses organisationer som organiserade anarkier. Processerna
leder inte till att ett beslut följer på ett identifierat problem, ett medvetet val och
planering som i den rationella modellen, utan slumpmässiga händelser leder

Programbeslut Tolkningsbeslut Sökbeslut
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fram till att beslut fattas (Pfeffer, 1981 s.27). Sökning efter problem, frågor och
situationer som i sin tur söker en beslutssituation pågår hela tiden. Slumpen
spelar in på så sätt att beslut endast fattas om det vid tillfället när lösning,
problem och beslutsfattare möts finns tillräckligt mycket energi eller vilja
(Pfeffer, 1981 s.27; Gustavsson och Hellgren, 1984 s.33).

7.3 Politisk beslutsmodell

Den politiska modellens utgångspunkt är att organisationer består av olika
intressenter med skilda mål och preferenser (Pfeffer, 1981 s.27f). Vid
beslutsfattandet sker en förhandling där en kompromiss mellan olika aktörers
preferenser kommer till stånd. Den aktör som har störst makt kommer vid
förhandlingen att ha störst möjlighet att genomdriva sina preferenser.
Beslutsfattandeprocessen sker genom så kallad inkrementalism (Gustavsson &
Hellgren, 1984 s.34), vilket innebär att det senast fattade beslutet hela tiden
byggs på. Resultatet av detta är att besluten inte avsevärt kommer att skilja sig
från varandra. Orsaken till att inte helt nya beslut fattas är att beslutsfattare ej
anses inneha förmågan att inhämta och bearbeta all väsentlig information, vilket
är ett av kraven i den rationella modellen.

I den kritik som riktas mot den politiska modellen framförs att modellen
förutsätter att resultatet av tidigare beslut har varit tillfredsställande. Om tidigare
beslutssituationer har gett otillfredsställande resultat vill organisationer gärna
införa radikala förändringar. Ytterligare kritik mot modellen är att nya problem
sällan kan lösas med gamla lösningar. Vissa hävdar att inkrementalism endast är
ett tecken på aktörernas rädsla för att finna radikala lösningar och stora
förändringar.

7.4 Beslutsmodell vid företagsförvärv och fusioner

Framtagande av beslutsunderlag som används vid beslut kring företagsförvärv
och fusioner inom IT-konsultbranschen innebär komplexa processer som är
svåra förklara med hjälp av en renodlad modell. Det är sannolikt att
organisationernas beslutsprocesser kan förstås med hjälp av en kombination av
den rationella modellen samt de tre beslutsmodeller som behandlas i detta
kapitel. Det finns stora skillnader mellan modellerna. Den byråkratiska modellen
leder till ett beslutsfattande som är relativt enkelt att förutsäga till skillnad från
processmodellen där besluten är mer slumpbetonade och den politiska modellen
där konflikter mellan intressegrupper försvårar (Pfeffer, 1981 s.31). Den
byråkratiska modellen förutsätter också relativt hög målkongruens i förhållande
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till de andra två modellerna. I den politiska modellen har enskilda aktörsgrupper
gemensamma mål medan organisationen som helhet präglas av målkonflikter
mellan de olika aktörsgrupperna. I processmodellen är det vanligt att det inte
finns några uppsatta mål innan beslutet utan att målen konstrueras i efterhand för
att förklara och den handling som genomförts. I nästkommande kapitel kommer
IT-konsultbolagens beslutsprocesser att analyseras utifrån dessa tre
beslutsmodeller.
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8 Beslutsprocesser utifrån organisatoriskt
beslutsfattande

i kommer i detta kapitel att analysera den i kapitel fem och sex
redovisade empirin. Som framgår av kapitel fem följer inte IT-konsultföretagen
det tillvägagångssätt som den rationella modellen föreskriver, en bild som
ytterligare förstärks i kapitel sex där intervjuerna på revisionsbyråerna
behandlas. Det behövs andra modeller som i kombination med den rationella
modellen kan ge en bättre bild av den sammantagna beslutsprocessen inför
beslut om förvärv och fusioner.

8.1 Stegen i förvärvs- och fusionsmodellen

Den förvärvs- och fusions modell som vi presenterar i kapitel fyra är indelad i
ett antal steg. Vi anser att dessa steg kan ses som små beslutsprocesser i sig,
varför det blir relevant att tolka varje steg utifrån samtliga presenterade teorier
om organisatoriskt beslutsfattande.

Det första steget i förvärvs- och fusionsmodellen är problemidentifiering.
Representanterna för IT-konsultföretagen anger olika syften som har legat till
grund för företagens förvärv och fusioner. Dessa syften har utvecklats som
respons på signaler eller problem som företagen har konfronterats med. Detta
beteende kan förstås utifrån en rationell modell. Den byråkratiska och politiska
modellen uppvisar likheter med den rationella modellen i det avseende att
beslutsprocesserna har mål som utgångspunkt.

Många av IT-konsultföretagen har tillväxtstrategier som ofta uttrycks i visioner
och affärsstrategier. Tillväxtstrategierna innehåller både organisk tillväxt och
tillväxt genom förvärv och fusioner. När en förvärvs- eller fusionsprocess
initieras görs beräkningar på alternativ i hälften av företagen. Undersöks alla
tänkbara alternativ är beteendet rationellt. Är det i stället så att endast ett fåtal
alternativ, eller inget alternativ alls undersöks, kan beteendet tolkas utifrån en
byråkratisk modell där det är tillräckligt med ett tillfredsställande alternativ.

Vid undersökning av interna och externa förutsättningar är det många av
företagen som endast granskar ett fåtal variabler. Detta stämmer bäst överens
med den byråkratiska modellen där samtliga variabler inte behöver undersökas.

V
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Enligt förvärvs- och fusionsmodellen skall företag ta fram vilka egenskaper de
önskar finna hos en kandidat. De flesta företag väljer att identifiera ett fåtal
egenskaper som en potentiell kandidat skall besitta. Även här kan den
byråkratiska modellen förklara beteendet.

IT-konsultföretagens sökprocess, det femte steget i modellen, präglas ofta av ett
mindre rationellt beteende. I många fall identifieras den tänkta förvärvs – eller
fusionspartnern på ett slumpmässigt sätt och inte efter en genomgång där alla
tänkbara kandidater undersöks. Beteendet kan förklaras med processmodellen
där tillfälligheter ofta styr det handlingsalternativ som väljs. Ofta är det
personliga kontakter eller slumpmässiga möten personer emellan som leder fram
till ett beslut om att det kan vara aktuellt med ett förvärv eller fusion mellan två
företag.

Kvalitativa och kvantitativa analyserna skall genomföras för att kunna värdera
förvärvet eller fusionen. Samtliga företag använder sig av analyser men det är
ofta endast ett fåtal variabler som undersöks. I många fall är det känslan och inte
ett konkret framräknat värde som ligger till grund för den värdering som görs.
Den byråkratiska modellen stämmer in på detta beteende.

Det sista steget i vår förvärvsmodell handlar om förhandling och due diligence. I
detta steg bedömer vi tillvägagångssättet som rationellt det avseendet att en
förhandling sker och att due diligencegranskningar ofta genomförs. I
förhandlingssituationen har parterna olika mål. Priset blir en kompromiss mellan
de olika aktörernas mål. Den politiska modellen kan förklara detta beteende.
Vilka variabler som undersöks i due diligencegranskningarna varierar men
kraven enligt en rationell beslutsmodell uppfylls ej. Den byråkratiska modellen
kan användas för att förstå due diligencegranskningens innehåll.

Vid en genomgång av förvärvs- och fusionsmodellens olika steg är det den
byråkratiska modellen som oftast beskriver det beteende som uppvisas i IT-
konsultföretagen. I följande avsnitt kommer vi att tolka hela förvärvs- och
fusionsprocessen utifrån de modeller som har presenterats.

8.2 Den sammantagna förvärvs- och fusionsprocessen

Enligt den byråkratiska modellen kan beslut vara mer eller mindre
programmerade. Ett programmerat beslut är ett beslut där problemet sätts in i en
rutin eller ett program som sedan automatiskt leder till en viss handling.
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Beslutsfattandet inom IT-konsultbranschen bygger i många fall på erfarenhet,
känsla och intuition. De flesta företag har genomfört ett antal förvärv och rutiner
har skapats för hur dessa skall hanteras. Rutinerna leder till att beslutsfattandet
standardiseras och snabbas upp, vilket är en fördel i en bransch där stor tidspress
råder.

”Tiden vi lägger ner blir bara kortare och kortare. Vi lär oss mycket fortare vad
som är viktigt och vilka faktorer man måste titta på. Dåliga bolag brukar alltid ha
samma problem.”

Under intervjuerna hos både IT-konsultbolagen och revisionsbyråerna framkom
det att det egentligen inte finns några alternativ till förvärv och fusioner om de
höga tillväxtkrav som finns både internt och externt skall uppfyllas. Något som
vi anser väldigt specifikt för IT-konsultbranschen är att marknaden ställer stora
krav på uppvisande av handlingskraft. I många fall verkar det viktigare att agera
än att inte göra någonting alls, oavsett om den handling som genomförs är
genomtänkt och ger ett bra resultat för företaget.

”Eftersom det finns så annorlunda drivkrafter för att växa så finns det en risk att
man skjuter från höften. Hade man å andra inte haft denna mentalitet så skulle
inte branschen växt fram överhuvudtaget. Skall man hänga på så måste man köra
det här racet.”

Utöver marknaden finns det andra aktörer både internt och externt som påverkar
den beslutsfattande ledningen i ett företag. Detta kan tolkas med hjälp av den
politiska beslutsmodellen där utgångspunkten är att olika intressenter kan ha
olika mål och att en intressent som har mer makt har större möjligheter att
genomdriva sina preferenser.

Sammanfattningsvis kan sägas det inte räcker med en beslutsmodell för att
förstå IT-konsultföretagen beslutsprocesser i samband med förvärv och fusioner.
Vår uppfattning är att IT-konsultföretagen till största delen karaktäriseras av den
byråkratiska modellen. Vi anser dock att en kombination av de rationella,
byråkratiska, politiska och processmodellerna tillsammans ger en den största
förståelsen, både av den sammantagna processen och dess delar.
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9 Slutsatser och reflektioner

nder vår studie av IT-konsultföretagens beslutsprocesser i samband med
förvärv och fusioner har vi funnit att företagen i viss mån eftersträvar att uppvisa
ett rationellt beteende. Detta sker genom att de delvis följer den ram för hur en
beslutsprocess enligt en rationell beslutsmodell är utformad. Eftersom samtliga
steg i förvärvs- och fusionsmodellen inte behandlas räcker dock inte detta för att
processens utformning skall kunna beskrivas som fullständigt rationell. Vid
studie av beteendet under varje steg i förvärvs- och fusionsmodellen skiljer sig
detta i många fall avsevärt från vad som förväntas i en rationell beslutsprocess.

Den rationella teorin innebär att handling skall föregås av tanke. Många av
respondenterna nämner att det vore bättre för företaget om det kunde växa
organiskt. Om det verkligen var så att tanken föregick handling medför detta att
beslut om att inte förvärva eller fusionera skulle förekomma i betydligt större
utsträckning. Vår uppfattning är att de personer som är ansvariga för IT-
konsultföretagens förvärv och fusioner är fullt medvetna om att de inte har
möjlighet att följa den rationella teorin om de skall leva upp till aktiemarknadens
förväntningar på tillväxt. Vi anser att IT-konsultföretag ändå delvis använder sig
av den rationella modellen för att rättfärdiga sitt beteende och skapa en bild av
att det är det bästa alternativet som väljs.

När de olika stegen i förvärvs- och fusionsprocessen behandlades fann vi
avvikelser från det rationella beslutsfattandet som vi anser är speciellt
intressanta. I beslutsunderlaget ingår bland annat kvalitativ och kvantitativ
analys. De kvalitativa variablerna uppskattas av beslutsfattarna i IT-
konsultföretagen med intuition och känsla och det görs inga försök till att sätta
konkreta siffror på dessa. När det gäller de kvantitativa variablerna genomför
IT-konsultförtagen olika typer av värderingar. Paradoxen är att de kvalitativa
variablerna är mycket mer betydelsefulla än de kvantitativa eftersom de
immateriella tillgångarna står för betydligt högre värden än IT-konsultföretagens
substansvärde. Merparten av resurserna borde läggas på att värdera de tillgångar
som företagen bedömer som viktigast.

Vi anser att den rationella modellen i kombination med mer deskriptiva
beslutsmodeller ger en bättre förståelse för beslutsprocesserna. Den modell som
vi bäst anser karaktärisera hela processen är den byråkratiska beslutsmodellen.

U
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Företagen är inte ute efter att hitta den optimala kandidaten utan det räcker att
finna ett tillfredsställande alternativ.

9.1 Egna reflektioner

Inom IT-konsultbranschen premierar aktiemarknaden företag som uppvisar hög
tillväxt till skillnad mot andra branscher där det är lönsamheten som är viktigast.
Det viktiga är vad företaget kan bli i framtiden och inte vilket resultat det
uppvisar idag. Många av IT-konsultföretagen har årliga tillväxttakter på över
hundra procent och en sådan tillväxt är nästan omöjlig att uppnå organiskt. För
det första är utbudet av kompetenta IT-konsulter lägre än efterfrågan. För det
andra innebär en organisk tillväxt en direkt påverkan på företagens resultat i och
med att medel måste användas för att betala utbildning, lokaler samt andra
kostnader associerade med den organiska tillväxten. Den organiska tillväxten
kan också leda till stora administrativa problem om de administrativa resurserna
inte räcker till för att ta hand om den nyanställda personalen. För att behålla den
höga tillväxttakten finns det ofta inget annat val än att förvärva eller att
fusionera. Det kan då vara bättre att göra ett mindre lyckat förvärv eller fusion
än att inte göra något alls.

Ett företag som inte följer med i konkurrenternas tillväxttakt riskerar att utsättas
för nedgång i aktiekursen. Detta kan leda till en kedjereaktion med katastrofala
konsekvenser för företaget. När aktiekursen går ned blir de optionsprogram som
knyter de anställda till företagen värdelösa. Konsekvensen av detta kan bli att
nyckelpersonal lämnar företaget vilket i sin tur kan påverka företaget ännu mer i
negativ riktning. I detta skede är företaget ett lätt byte för andra företag som
söker billiga förvärv. Ytterliggare en anledning till varför det är viktigt för IT-
konsultföretagen att ha högt värderade aktier är att betalning för förvärv ofta
sker med aktier. Det är aldrig något problem att betala om de egna aktierna är
högre värderade än de bolag som köps. Under de senaste åren har aktievärdena
för många av företagen i IT-konsultbranschen varit så höga att inget naturligt
samband kan ses till företagens dagliga verksamhet. Det verkar som
aktiepappret har fått ett eget liv och att marknadsföra detta papper är minst lika
viktigt som att sköta företaget.

Eftersom det är handling som är viktigt kan alla förvärv och fusioner legitimeras
av aktiemarknaden oavsett hur utfallet blir. Vilka syften som ligger bakom
förvärv och fusioner inom IT-konsultbranschen kan vara svårt att identifiera.
Det är inte givet att de som fattar besluten anger de verkliga motiven. Vanliga
syften som anges är att uppnå synergieffekter, att rekrytera personal och att öka
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den geografiska marknaden. Bakom sådana syften ligger ett mer övergripande
syfte som innebär att företagen strävar efter tillväxt och att uppvisa
handlingskraft. Det har blivit allmänt accepterat att IT-konsultbolagen inte
behöver prestera höga ekonomiska vinster för att uppskattas av marknaden. Här
märks en skillnad gentemot företagen inom mer mogna branscher. Dessa företag
anger ökad företagsstorlek och värdeskapanden för företagets aktieägare som
syfte. Bakom sådana motiv ligger det övergripande syftet att nå ekonomisk
vinst. Det är inte handlingen i sig som är viktig för företag inom mer mogna
branscher, utan det är det resultat handling ger som är avgörande för hur
företaget uppfattas och bedöms av aktiemarknaden. Eftersom det är viktigt för
dessa företag att finna det bästa alternativet anser vi att detta är en av orsakerna
till varför beslut i företag inom mer mogna branscher, i större utsträckning, kan
förklaras med hjälp av den rationella modellen.

Eftersom tillväxt verkar vara ett krav från marknadens sida och förvärv och eller
fusion är det enda alternativet så begränsas företagens ledningar i sitt
beslutsfattande. Förvärvet eller fusionen behöver ej längre ses som ett medel för
att uppnå företagens syften utan kan ses som ett externt formulerat krav. Utifrån
synsättet att verkligheten kan ses som en social konstruktion blir förvärvet eller
fusionen ett givet handlingsmönster skapat i den verklighet där IT-
konsultföretagen och marknaden möts. I denna verklighet finns ingen möjlighet
för enskilda företag att avvika från mönstret eftersom de då blir ”straffade” av
marknaden med lägre aktiekurs. Detta mönster kommer dock inte att existera för
all framtid. För eller senare så kommer någon händelse, kanske en börskrasch,
att förändra förutsättningarna och konstruera en ny verklighet. När detta skede
inträffar är det troligt att IT-konsultbranschen kommer att närma sig mer mogna
branscher och lönsamhet kommer att bli viktigare än tillväxt. Varje enskilt
förvärv eller fusion kommer i denna situation att bli av större vikt och som följd
av detta så bör beslutsunderlagen bli utförligare och på så sätt närma sig de
beslutsunderlag som tas fram i mer mogna branscher.

9.2 Rekommendationer

Med den marknadssituation som idag råder har inte IT-konsultföretagen några
incitament att utveckla de beslutsunderlag som ligger till grund för beslut om
förvärv eller fusioner. Vi tror dock att de företag som kommer att klara
omställningen bäst, när marknaden normaliseras och lönsamhet blir viktigare, är
de som har genomfört de bästa förvärven eller fusionerna. Företag som har växt
genom olönsamma förvärv kommer förr eller senare att få betala ett pris för
detta och i värsta fall helt försvinna från marknaden. Därför anser vi att
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företagen redan idag bör lägga mer kraft på att ta fram noggranna
beslutsunderlag, framför allt med avseende på beräkningar av kvalitativa
variabler. Hur värdering av kvalitativa variabler kan förbättras och utvecklas är
ett område som är väl värt att undersöka i framtida forskning.
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Bilaga 1

Frågor till IT-konsultföretag och företag inom mer mogna branscher

1. Kan Du kort redogöra för vilka förvärv eller fusioner som företaget har genomfört?
2. Vilken är/var Din roll under fusions- eller förvärvsprocessen?
3. Vilka är/var företagets syften med att förvärva eller fusionera?
4. Har beräkningar och analyser på alternativ till fusion eller förvärv genomförts?
5. Finns det en utarbetad fusions- eller förvärvsmetodik som används inom företaget?
6. Vilka faktorer undersöks vid bedömningen av det egna företaget? D v s, hur bedöms att

företaget är redo för ett förvärv eller en fusion?
7. Vilka variabler har undersökts när det gäller förhållanden i företagets omvärld?
8. Hur går företaget till väga för att hitta lämpliga förvärvskandidater?
9. Vilka kriterier blir avgörande för val av förvärvspartner?
10. Vilken metod används för att bedöma det pris som skall betalas för företaget som

förvärvas? Vilken metod används för att beräkna ingående värden på företagen vid en
fusion?

11. Hur uppskattas värdet på framtida synergieffekter?
12. I fusions- eller förvärvsmetodiken, finns det där en plan för hur kvalitativa variabler

skall utvärderas?
13. Testas utfallet av förvärvet eller fusionen i olika scenarion?
14. Finns det i regel skillnader i de resultat analyserna visar innan fusionen eller förvärvet

jämfört med de verkliga utfallen?
15. Hur skulle analyserna se ut om företaget hade mer tid och mer övriga resurser för att

genomföra analyserna?
16. Har analyserna förändrats över tiden?
17. Hur går företaget tillväga om olika analyser visar motstridiga resultat?
18. I vilka situationer kan det vara rättfärdigat att bortse från framtagna analyser?
19. Statistiken i ett flertal undersökningar visar på att majoriteten av alla fusioner och

förvärv misslyckas. Har denna information beaktats under analysprocesserna i ert
företag?

20. Varför tror Du att så många förvärv eller fusioner i Sverige misslyckas?
21. Vilka externa aktörer är inblandade i processen fram till och med beslutet?
22. När kommer eventuella externa aktörer in i fusions- eller förvärvsprocessen?
23. Hur påverkar eventuella externa aktörers egenintressen analysprocesserna?
24. Anser Du att de flesta förvärvs- och fusionsanalyser som genomförs inom IT-

konsultbranschen överensstämmer med verkligt utfall?
25. Tror Du att det finns någon skillnad mellan de analyser som genomförs av traditionella

tillverkningsföretag i Sverige och de analyser som IT-konsultföretag genomför?



Frågor ställda till revisionsbyråer

1. Vilka arbetsområden har Er corporate financeavdelning?
2. Vilken är Din befattning i företaget?
3. Av det totala antalet uppdrag som corporate financeavdelningen på Ert företag utför, hur

stor andel involverar företag inom IT-konsultbranschen?
4. Vid uppdrag som involverar företag inom IT-konsultbranschen, är då förvärv eller

fusioner vanligast?
5. I stora drag, hur går en fusions- eller förvärvsprocess till i ett IT-konsultbolag?
6. Är Din uppfattning att det finns någon skillnad mellan de analyser som genomförs av

traditionella tillverkningsföretag i Sverige och de analyser som IT-konsultföretag
genomför?

7. Anlitas Ert företag för att aktivt söka lämpliga förvärvs- eller fusionskandidater?
8. Vilka är de huvudsakliga syften som IT-konsultföretag anger för att förvärva eller

fusionera?
9. Finns det vanligtvis en utarbetad fusions- eller förvärvsmetodik som används inom IT-

konsultföretag?
10. Vad ingår i en due diligencegranskning?
11. Vem avgör vilka parametrar som skall undersökas?
12. Vilka parametrar är avgörande för val av förvärvs- eller fusionspartner?
13. Hur bestäms det pris som skall betalas för företaget som förvärvas? Hur beräknas

ingående värden på de två företagen vid en fusion?
14. Hur uppskattas värdet på framtida synergieffekter i IT-konsultföretag?
15. Vilka kvalitativa variabler skall utvärderas?
16. Testas utfallet (NPV) i olika scenarion?
17. Brukar det vara stora skillnader i de resultat IT-konsultföretags analyser visar innan

fusionen eller förvärvet, jämfört med de verkliga utfallen?
18. Anser Du att IT-konsultföretags analyser är tillräckliga?
19. Är sannolikheten för att ett förvärv eller en fusion skall lyckas större om en extern aktör

anlitas vid framtagande av analysunderlag?
20. Har analyserna förändrats över tiden?
21. Tror Du att IT-konsultföretag baserar sina beslut kring förvärv och fusioner på

framtagna analyser?
22. Statistiken i ett flertal undersökningar visar på att majoriteten av alla fusioner och

förvärv misslyckas. Hur skall denna information beaktats under analysprocesserna?
23. Hur definierar Du ett misslyckat förvärv eller fusion?
24. Hur ser statistiken ut över fusioner och förvärv inom IT-konsultbranschen som

misslyckas?
25. Varför tror Du att så många förvärv eller fusioner misslyckas?
26. Finns det en risk för att externa aktörers egenintressen påverkar analysprocesserna?


