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Sammanfattning 

 

Titeln på förevarande uppsats refererar till svårigheterna att uppskatta och värdera tilltänkta 

företagsförvärv i konsultintensiva branscher. Svårigheterna ligger, i mångt och mycket, att 

värdet på bolaget reellt finns i personalen, genom kunskapen i allmänhet och i dess 

problemlösningsförmåga i synnerhet. Denna uppsats har satt ovan problem i fokus och kan 

sägas utgöra en icke uttömmande problemkatalog för de svårigheter vilka är förenade med 

förvärv i branscher där personalen intar den centrala rollen.    

 

Urvalet för vår analys bygger på tre transaktioner i en bransch av stark tillväxt, IT-

konsultbranschen. Målet har varit att analysera köparbolagens bakomliggande mål och 

värdeförväntningar med transaktionen och utifrån detta analysera resultatet i form av en 

uppställning av de grundvalar vilka inverkar på planerna om ett förvärv.  

 

Resultatet av vår studie påvisar att förvärv av bolag, av den storlek vi analyserat, genomförs i 

syfte till kundförvärv snarare än kunskapsförvärv. Detta torde bero på just storleken av det 

köpta bolaget, varpå förvärv av mindre aktörer sålunda är mer inriktade på dess medarbetares 

kompetens. Orsakerna till förvärvet är tämligen individuella, vilket framkommer i bolagens 

sätt att motivera förvärven. Dock med den gemensamma nämnaren – förvärvets centrala del 

är köpet av bolagets kundstock.  

 

Signifikant är tillika köparbolagens åsikter om att deras köp var lyckade ur ett värdeskapande 

perspektiv. Detta står i bjärt kontrast mot forskning på området vilken påvisar att 2/3 av alla 

företagsförvärv är värdeförstörande alternativt värdeneutrala. Köparbolagen medger dock att 

misslyckade företagstransaktioner drabbat andra inom förevarande bransch och att man därur 

kan lära sig nyttiga erfarenheter. Ur detta kan slutsatser dras om att köparna möjligen blir 

förblindade av sitt eget köp och ser sålunda inte de objektiva resultaten av förvärvet.  

 

I samband med att förvärven genomförts har köparbolagen redogjort för motiven till 

förvärven i pressmeddelanden adresserat till marknaden och aktieägare. Köparbolagen 

beskriver ofta vilka fördelar förvärvet medför emedan negativa effekter, av förklariga skäl, 

sällan lyfts fram i kommunikén till allmänheten. Denna positiva bild av transaktionen menar 

vi ej återspeglas i marknadens sätt att reagera på transaktionerna. 



 4 

Innehållsföreteckning 
      sid. 
1.  Inledning     5 
1.1  Bakgrund     5 
1.2  Problemdiskussion    6 
1.3  Problemformulering    6 
1.4  Syfte     7 
1.5  Metod och materiel    8 
1.6  Avgränsningar    10 
 
2. Allmänna delen    11 
2.1 Företagsförvärv    11 
2.1.1  Alternativ till företagsförvärv  12 
2.1.2  Eftersökande av målbolag   12 
2.1.3  Företagsbesiktning   14 
2.2  Begreppet värde    18 
2.2.1  Värdering av humankapital  19 
2.2.2  Värderingsmetoder vid företagsförvärv   20 
2.2.3  Värdeförändring vid företagsförvärv  21 
2.2.4  Akademiska studier   22 
2.3  IT-konsultbranschen    24 
2.4  Referensram     28 
2.4.1   Förväntningar och uppsatta mål  28 
2.4.2   Intellektuellt kapital   31 
2.5 Human- och strukturkapital   31 
2.5.1  Humankapitalets makt   33 
2.5.2  Humankapital – grunden till värdeskapande 35 
2.5.3  Fokus på människor i företagstransaktioner 37 
 
3. Särskilda delen    39 
3.1  Transaktionen mellan WM-data och Novo Group  39 
3.1.1  Företagsinformation WM-data  39 
3.1.2  WM-datas förvärv av Novo Group  42 
3.1.3  Marknadens reaktion   46 
3.2  Transaktionen mellan Frontec och Acando  50 
3.2.1  Företagsinformation    50 
3.2.2  Acandos sammanslagning med Frontec  52 
3.2.3  Marknadens reaktion   56 
3.3  Transaktionen mellan Teleca och AU Systems  59 
3.3.1  Företagsinformation Teleca  59 
3.3.2  Telecas förvärv av AU-Systems  62 
3.3.3  Marknadens reaktion   63 
3.4 Förverkligade problem – Framfabs köp av Guide  67 
3.5  Resultatredovisning    69 
3.6  Slutsatser     73 
 
4. Källförteckning    79 
 
5. Bilagor     82 



 5 

1.  Inledning  

 

1.1  Bakgrund 

 

Den svenska IT-konsultbranschen är en ung bransch vars utveckling hittills är att betrakta som 

tämligen fluktuerad med ett flertal mycket djupa dalar jämte guldblänkande framgångstoppar. 

Branschens utveckling förklaras med fördel utifrån det ökandet privata användandet av 

teknisk utrustning samt uppkomsten av Internet under 1980-talets slut. I slutet av 1990-talet 

ökade efterfrågan mycket kraftigt på produkter kopplade till informationsteknologi, varpå 

antalet nystartade IT-konsultbolag ökade i en aldrig tidigare skådad takt. Men IT-erans 

glansdagar tog under 2000-talets början slut och många företag kopplade till tjänsteintensiva 

affärsidéer har sedan dess slagits ut, antingen genom konkurs eller genom uppköp. Trots de 

stora förändringsvindar som blåser genom denna bransch för tillfället, har branschen kommit 

för att stanna. De företag som lyckats hålla sig kvar på banan, har rest sig ur askan och nya 

mognare tider väntar. Nya strategier har de senaste åren utformats och de tidigare icke 

fungerande affärsidéerna och innovationerna som sköljde över världens IT-land nummer ett, 

Sverige, är nu borta och en kundanpassning av de kvarvarande IT-konsultbolagen har därefter 

skett.  

 

Något som är signifikant för konsultbolag i allmänhet och IT-konsultbolag i synnerhet, är att 

företagens tillgångar till en stor del består av deras personal, speciellt den kunskap och 

kompetens som dessa besitter. Trenden i att kundanpassa och att bredda sina sortiment vad 

gäller kompetens, har lett till att företagen växer för att kunna erbjuda sina kunder en så kallad 

fullserviceprodukt.  Detta sker genom att man söker erhålla kompetens från andra verksamma 

aktörer på marknaden och företagen genomför i en allt större utsträckning företagsförvärv för 

att komma åt den eftertraktade kunskapen samt de av kunskapen genererade 

marknadsandelarna och kundstockarna.  

 

Företagstransaktioner är idag en av de mest diskuterade och omskriva substanserna inom 

ämnet finansiering. I samband med företagstransaktioner omnämns inte sällan begreppet 

värdeökning vid förklaringar till de anledningar som förelegat vid förvärvet, vilket hos 

gemene man torde uppfattas som att förvärvet skapat mervärde. Detta begrepp är dock av 

synnerligen subjektiv karaktär då ordet värde innehar olika betydelse för skilda individer eller, 
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för den delen, skilda samhällsgrupper. Eftersom företagstransaktioner löpande fortsätter att 

förekomma på marknaden, torde beslutsfattarna bakom transaktionerna tro på att 

företagsförvärv är en synnerligen viktig beståndsdel för att skapa värde. I förevarande uppsats 

avser vi att redogöra för begreppet värdeökning när det handlar om företagstransaktioner 

inom konsultintensiva branscher där man i summariska termer kan tala om att man enkom 

köper ett antal anställningsavtal kopplat till individer besittandes ett humant värde. Ett värde 

vilket inte kan räknas i traditionella kronor och ören. 

 

Detta faktum har intresserat oss till den grad att vi i denna uppsats valt att jämföra fyra 

beslutsfattares bakomliggande mål och förväntningar beträffande värdeökning vid köp av 

konsultintensiva IT-bolag samt huruvida de anser att målen uppfyllts. Ur detta material avser 

vi sedan att besvara frågan huruvida en värdeökning skett samt om denna värdeökning enkom 

bygger på det förvärvade humana kapitalet. 

 

1.2  Problemdiskussion 

 

Flera undersökningar ger vid handen att företagstransaktioner inte ökar det totala värdet på 

bolaget. Någonstans här finner vi en intressant skärningspunkt. Är markandens syn förankrad 

i verkligheten? Skapar företagstrasaktioner värde? Dessa frågor framstår som särdeles 

intressanta mot bakgrund av att många företag har företagsförvärv som en del av sin strategi. 

Finns det en risk med att skapa stora konglomerat av företag som spretar åt delvis olika håll i 

samma företagsgrupp? 

 

1.3  Problemformulering 

 

Vilka är de bakomliggande faktorerna vid förvärv av konsultintensiva företag och anser 

beslutfattarna till företagsförvärven, att förvärven i efterhand var lyckade utifrån ett 

humankapitalperspektiv?  Föreligger sålunda en reell värdeökning efter en företagsöverlåtelse 

utifrån beslutfattarnas bakomliggande motiv till transaktionerna och marknadens syn? 
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1.4  Syfte 

 

Delsyfte 

Syftet med förevarande metoduppsats inom finansiering, är att initialt redogöra för 

företagsförvärv i konsultintensiva branscher samt problematisera kring hur man bestämmer 

eventuella värdeökningar vid desamma. Metoduppsatsens allmänna del avser sålunda att ge 

läsaren en områdesplattform och ökad förståelse inför uppsatsens särskilda del.  

 

Huvudsyfte 

Huvudsyftet med denna metoduppsats är att analysera och undersöka värdeförändringar vid 

enskilda företagsförvärv, utifrån ett fokus på den kunskapsmassa som förvärvas och som 

utgör humankapital. I titeln ställer vi frågan om företagsförvärv innebär vinst varje gång.  

Frågan är berättigad. Folk som spelar om pengar uppger i allmänhet att de vinner. Trots detta 

gör spelbolagen stora vinster. På samma sätt – misstänker vi – uppger företag nästan 

uteslutande att förvärv som de genomfört varit lyckade. Trots detta visar studier att mellan 

hälften och två tredjedelar av alla transaktioner är värdeförstörande eller i bästa fall -neutrala.  

 

I syfte att få en bredare bild undersöker vi därför om marknaden har en lika positiv syn som 

köparbolagen på transaktionerna. Vidare utröner vi huruvida företagen primärt köper 

konsulter eller kundstockar samt hur företagen gör rent konkret för att söka låsa in attraktiva 

konsulter.  

 

Teorierna på området kommer att konfronteras med våra empiriska resultat.  Uppsatsens 

särskilda del avser sålunda att ge läsaren underlag för vidare diskussion kring 

värderingsproblem av konsultintensiva företag, vilka kan komma att uppträda i samband med 

en företagsöverlåtelse. 
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1.5  Metod och materiel 

 

Val av metod 

I förevarande metoduppsats har vi valt att begagna oss av den kvalitativa forskningsmetoden 

då vi anser att den lämpar sig väl för vårt val av problemdiskussion kring ämnet om 

värdeförändring vid företagstransaktioner samt vårt tänkta sätt att lösa ställd problematik på.1 

Den kvalitativa forskningsmetoden tar sin utgångspunkt i ett öppet sätt att ta sig an ett ställt 

problemområde. 2 Med utgångspunkt i en generell frågeställning undersöker man verkligheten 

och relaterar sedan till relevant teori utifrån de tolkningar och slutsatser man drar.3 Kvalitativ 

forskning kan således uppfattas såsom en forskningsstrategi där datainsamlingen sker med 

hjälp av ord istället för kvantifiering, vilket annars är brukligt i den kvantitativa 

forskningsstrategin. 

 

Det bör dock uppmärksammas att det föreligger problem med att använda en kvalitativ ansats. 

Kritiken mot den kvalitativa undersökningsmetoden brukar handla om avsaknaden på 

objektivitet. Med detta menas att uppsatsskrivaren eftersträvar att de erhållna resultaten från 

undersökningen är objektiva i den mån, att undersökningens resultat kan upprepas eller 

replikeras av andra forskare. En av vetenskapens grundstenar är att resultaten skall kunna 

replikeras av andra forskare och dessa omständigheter erhålls genom säkerställandet av att 

inneha god validitet samt reliabilitet i undersökningen.4 Vi är sålunda medvetna om att andra 

forskare kan få disparata svar på samma ställda frågor kring beslutsfattarnas upplevda 

värdeökning, såsom i vår uppsats, då våra intervjuer styrts utifrån uppsatsens grundläggande 

syfte. Vidare kan troligen våra egna kunskaper och uppfattningar kring värdeökning vid 

företagstransaktioner som företeelse, även att styra undersökningens riktning, vilket återigen 

innebär att den inte skulle kunna upprepas på samma sätt av andra aktörer.5 Detta har vid 

uppsatsskrivandet, i stor utsträckning, synliggjorts av oss genom exempelvis explicita 

redogörelser av våra synsätt och tankar. 

                                                 
1 Andersson, Positivism kontra hermeneutik, s. 18. 
2 Se vidare Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 43  
3 Bryman, a.a., 2002 s. 249 f. 
4 Bryman., a.a., 2002, s. 86 där han menar att validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter att ha i åtanke vid 
forskningsstudier för att ge läsaren en uppfattning om materialets kvalitet och tillförlitlighet. Den yttre 
validiteten handlar om huruvida resultaten överensstämmer med verkligheten – om de kan generaliseras utöver 
den specifika undersökningskontexten. Reliabilitet rör frågan om resultaten från en undersökning blir desamma 
om undersökningen genomförs på nytt, eller om de har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. 
Begreppet reliabilitet blir dock vanligen mer aktuellt att tala om för det fall forskningen rör kvantitativa 
undersökningar. 
5 Bryman., a.a., 2002, s. 270 f. 
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Val av materiel 

För att erhålla önskvärda resultatet i denna kvalitativa forskningsansats har vi såsom 

empiriska metoder, initialt och huvudsakligen, valt att utgå ifrån en intervjubaserad metod, 

genom att använda oss utav semistrukturerade intervjuer med de beslutsfattare i köparbolagen 

som initierat förslagen om företagstransaktioner. Anledningen till att vi kom att nyttja oss av 

intervjuer är att metoden tillåter oss att erhålla en djupare förståelse av beslutsfattarnas sätt att 

själva uppfatta sina tankar om värdeökning vid företagstransaktioner.   

 

Utgångspunkten för semistrukturerade intervjuer är flexibilitet då intervjuns fokus ligger på 

vad intervjupersonen uppfattar och lyfter fram. Trots denna dynamiska form finns oftast en 

agenda i grund och botten, i form av ett intervjuunderlag eller ett löst frågeschema där 

frågorna oftast är allmänt formulerade och ordningsföljden inte har någon direkt betydelse.6 

Struktureringsgraden är tämligen låg, eftersom vi inte ämnar nyttja oss av några fasta 

svarsalternativ på frågorna.  För att erhålla beslutsfattarnas kvalitativa svar, vilka ligger till 

grund för våra slutsatser, kom intervjuernas förfarande och miljö att vara tämligen informella. 

Det mest önskvärda scenariot, vilket vi strävade efter, var att dessa intervjuer mynnade ut i 

dialoger eller diskussioner kring våra ställda frågor. Vidare kom uppföljningsfrågor att ställas 

till de svar som uppfattades vara viktiga och av intressant karaktär.7 Vi använde oss sålunda i 

vissa frågor av en teknik som på engelska benämns ”probing”, vilket innebär att man försöker 

utveckla informantens svar genom att vidareutveckla svaret på frågan till exempel hur, vad 

och varför m.m. 

 

I uppsatsen allmänna del redogör vi för begreppet värde och dess förhållande till 

humankapital. I uppsatsens särskilda del har vi undersökt fyra transaktioner mellan IT-bolag 

utifrån företagens egna intryck av transaktionens genomförande. Den särskilda delen är 

primärt baserad på de intervjuer vi genomfört med företagen. Tanken är också att vi enligt 

våra egna analyser skall kunna förtydliga och utvärdera företagens syn på transaktionen. 

Förhoppningsvis skall vi med hjälp av egna analyser och företagens slutsatser kunna enas 

kring några kännetecken för transaktionerna. 

 

 

 

                                                 
6 Bryman., a.a., 2002, s. 301. 
7 Bryman., a.a., s. 302. 
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1.6  Avgränsningar 

 

Då utrymmet, i tid och i plats, i en uppsats likt förevarande är av begränsad art, krävs att vissa 

avgränsningar görs. För att göra datamassan hanterbar, för att kunna göra adekvata 

jämförelser och för att uppsatsen inte skall tappa udd, har vi gjort en rad erforderliga 

avgränsningar. Således ämnar förevarande metoduppsats enkom att belysa begreppet 

värdeökning vid företagstransaktioner inom branschen för IT-konsulter. Vi har valt IT-

konsulter dels för att det är en bransch där företagstransaktioner är vanliga, dels för att det är 

en ny och spännande bransch. Valet motiveras även av att många IT-konsulter under de glada 

dagarna kring millennieskiftet använde sig av just företagstransaktioner för att växa. Vidare 

finns det särskilda problem vid företagstransaktioner för just kunskapsdriva företag som IT-

konsultbolag. Konsulterna vid det förvärvade bolaget kan ju mycket väl komma att sluta 

direkt efter köpet, varför transaktionen blir i princip värdelöst. Mot bakgrund av detta har vi 

valt att anlägga ett humankapitalperspektiv. I en tämligen kortfattad framställning som denna 

kan det inte undvikas att vissa av läsarens uppkomna frågor, lämnas obesvarade eller enkom 

besvaras blott summariskt. Den relativt omfattande notapparat vi valt att nyttja är sålunda 

avsedd att utgöra ett selektiv urval av material för den som önskar fördjupade kunskaper kring 

ämnet i sin helhet eller kring enskilda företeelser. 
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2. Allmänna delen 

 

2.1 Företagsförvärv 

 

Termen företagsförvärv saknar exakt innebörd, men används för att beteckna ett övertagande 

av ett företag eller en verksamhetsgren i ett företag. I doktrinen8 råder det delvis delade 

meningar om hur stor del av aktierna i målbolaget som måste förvärvas, för att man skall 

kunna tala om ett företagsförvärv. I förevarande uppsats förstås med termen företagsförvärv 

en transaktion varigenom ett företag förvärvar ett annat företag genom att överta samtliga 

aktier eller aktiemajoriteten i företaget.  

 

Vidare bör påpekas att det finns flera sätt att förvärva företag på. Ett exempel är så kallade 

inkråmsöverlåtelser, vilka innebär att man förvärvar alla tillgångar eller delar därav, till 

exempel viss rörelse eller tillverkning. Sådana transaktioner faller utanför ramen för denna 

uppsats. 

 

Orsaken till att ett företag önskar överta ett annat företag kan vara av högst skiftande natur. 

Ett vanligt förekommande motiv är att bolaget önskar växa inom området, vilket bolaget inte 

klarar att göra på egen hand eller finner tidsödande. En annan anledning kan vara att man 

önskar uppnå olika slags samordningseffekter avseende teknik, produktion eller 

kostnadsstruktur. Som ytterligare motiv kan anges att bolaget vill erhålla en särskild expertis 

inom ett visst område eller bredda sin verksamhet för att sprida risken.9  

 

Gemensamt för de olika intressen som kan tänkas ligga bakom förvärvet är att uppköpet på ett 

eller annat sätt skapar ett mervärde hos det uppköpande bolaget. Enligt Porter finns det fyra 

anledningar till varför ett företag vill förvärva ett annat företag. Dessa är riskspridning, 

omstrukturering, kompetensöverföring och gemensamt utnyttjande av resurser. Vidare anser 

Porter att tillväxt och ökning av marknadsandelar är tänkbara motiv till företagsförvärv.10 

Motiv till att genomföra företagsförvärv behandlas mer utförligt nedan.11   

 

                                                 
8 Karnell, Om värdefel vid överlåtelser av rörelsedrivande aktiebolag, s. 271. 
9 Petterson, Due diligence en allt viktigare process - men inte någon fastställd standard, s. 30. 
10 Porter, From Competitive Advantage to Competitive strategy. 
11 Se avsnitt 2.4.1 
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2.1.1 Alternativ till företagsförvärv 

 

Det är viktigt att poängtera att företagsförvärv rör sedvanlig affärsverksamhet – låt vara att 

transaktionerna inte sällan omfattar stora belopp – och saknar egenvärde. Ett företag som vill 

växa kan begagna flera andra alternativ än att förvärva ett redan befintligt företag. Dessa 

alternativs adekvans varierar naturligtvis beroende på varje unik situation. Den vanligaste 

tillväxtstrategin är föga förvånande organisk tillväxt, som inte innebär lika ingripande 

förändringar och risker som företagsförvärv. Vidare finns en rik flora av strategiska 

samarbetsformer, mer eller mindre ingripande, som utgör alternativ till företagsförvärv.12  

 

Några av de vanligaste alternativen till företagsförvärv: 

• Organisk tillväxt 

• Strategiskt samarbete med andra företag 

• Samriskföretag 

• Exklusiva licensavtal 

• Minoritetsposter i intressebolag 

• Delade tjänster 

• Outsourcing 

• Inkråmsbyte 

 

2.1.2 Eftersökande av målbolag 

 

Inledande strategisk analys 

Det finns en rik flora av mer eller mindre använda teorier för strategisk analys av företag. 

Samtliga teorier uppvisar särdrag, förtjänster och brister. Den amerikanske 

marknadsföringsgurun Michael E. Porters femkraftsmodell, Bostonmatrisen – som även finns 

i form en vidareutvecklad matris – och SWOT-analysen torde tillhöra de mest använda på 

området. Den senare är sannolikt den mest allra mest frekventa, ehuru den är tämligen 

odynamisk. Fördelen med modellen, som består av fyra fält, är emellertid att den fokuserar på 

såväl interna som externa faktorer. Analysen består dels av mikrofaktorer i form företagets 

specifika styrkor och svagheter, dels av makrofaktorer i form av möjligheter och hot.13 

 

                                                 
12 Sherman, Mergers and Acquisitions From A to Z, s. 234 ff. 
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Övrig erforderlig information 

Efter att ha genomfört en strategisk analys och en avsökning av marknaden kan man i 

allmänhet besvara frågorna om man bör förvärva ett företag och i så fall vilket. Innan 

transaktionsprocessen fortskrider till en finansiell analys och företagsvärdering av ett visst 

målföretag finns det emellertid ett flertal basala frågor som måste ställas och besvaras.14 

Nedan följer ett axplock: 

 

• Är det identifierade företaget till salu? 

• Finns det fler spekulanter? 

• Hur skall ägarna kontaktas? 

• Vilka är ägare och nyckelpersoner i målbolaget? 

• Finns det begränsningar och flaskhalsar som kan få återverkningar på 

transaktionsprocessen? 

• På vilket sätt måste företagna undersökningar kompletteras för att ge en bättre 

helhetsbild och minimera risker? 

• Vad är ett rimligt prisintervall för målföretaget? 

• Finns det konkurrenslagstiftning vilken riskerar företagsförvärvet? 

 

Vissa av frågeställningarna ovan är naturligtvis självklara. Om målföretaget prompt vägrar att 

sälja blir det ingen affär, låt vara att allting har ett pris i dessa sammanhang. Någon affär blir 

det naturligtvis inte heller om konkurrensmyndigheterna säger nej till ett tilltänkt 

företagsförvärv. Andra frågeställningar är mer komplexa. Den gemensamma nämnaren är att 

samtliga frågeställningar har stor betydelse för hur den framtida transaktionsprocessen 

utformas. Även om det är först i företagsvärderingen som informationen om målföretaget 

skall bekräftas, är det av vikt att redan på detta stadium förbereda sig och sina medarbetare. 

Sedan kontakt väl tagits är transaktionsprocessen inte längre helt i köparens händer, utan 

säljare, målföretag och andra intressenter är med och påverkar utvecklingen. 

                                                                                                                                                         
13 Bruner, Applied Mergers and Acquisitions, s. 226 ff. 
14 Sherman, a.a., s. 95 ff. 
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2.1.3 Företagsbesiktning 

 

I samband med genomförandet av ett företagsförvärv kommer säljaren och köparen att 

konfronteras då transaktionens slutliga pris skall fastställas. Förfarandet för att fastställa detta, 

sker i många fall till viss del genom en företagsbesiktning, eller due diligence som man ofta 

säger även i Sverige. Denna har till uppgift att räta ut de juridiska och ekonomiska 

frågetecken, vilka förelegat vid transaktionsfasens inledande, och kommer sålunda att ligga 

till grund för den fortsatta förhandlingen. Man ställer med andra ord köparens nyvunna 

kunskap mot säljarens inneboende vetskap och resultatet av denna sammanblandning leder till 

att ett, för de erhållna uppgifterna, adekvat pris på förvärvet kan förhandlas fram. 

 

Allmänt om företagsbesiktningar  

Termen due diligence hör ursprungligen samman med olika handlingsnormer, d.v.s. en grad 

av aktsamhet som en person skall iaktta i en särskild situation. I den romerska rätten formades 

begreppet ”diligentia” vilket innebar en rättslig påbuden norm för individers handlinssätt. I 

England under 1600-talet utvecklades begreppet vidare och ”due diligence” uppstod som en 

generell referens till aktsamhet. I amerikansk rätt har termen utvecklats vidare till ett allmänt 

juridiskt begrepp som beskriver en generell aktamhetsnorm som skall tillämpas vid 

affärstransaktioner.15  Due Diligence översätts vanligtvis till ”erforderlig omsorg”16, eller mer 

användbart till noggrann genomgång, besiktning av ett bolag och dess verksamhet. Den 

engelska termen är vanligt förekommande i Sverige och kommer att användas hädanefter 

tillsammans med företagsbesiktning.  

    

Due diligence har blivit en betydelsefull tjänst för advokat- och revisionsbyråer och innebär 

att målbolaget granskas. Företagsbesiktningen är en viktig del av transaktionsprocessen vid 

förvärv, som en informationskälla till skydd för framför allt den köpande parten.17 

 

Företagsbesiktningar genomförs bl.a. i samband med privata och publika företagsförvärv, 

fusioner, börsintroduktioner och värdepapperiseringar. Det finns olika slag av due diligence 

t.ex. ekonomisk/finansiell, legal, teknisk, marknads och miljö.18 Delarna hänger dock intimt 

                                                 
15 Securities Act 1933 Section 11 c. 
16 Kersby, Due Diligence, JT 1997-98, s. 143. 
17 Bruner, a.a., s. 208 ff. 
18 Bruner, a.a., s. 215 ff. 
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samman varför en distinktion är svår att upprätthålla i praktiken. Det är viktigt att hela 

målbolaget granskas och att helheten beaktas. 

 

Ekonomisk/finansiell due diligence genomförs oftast av revisionsfirmor som har att kartlägga 

företagets principer t.ex. redovisningsprinciper, redovisnings- och rapporteringssystem samt 

personalen och deras anställningsförhållande.19  

  

Tillvägagångssätt vid företagsbesiktningar 

En företagsbesiktning inleds ofta genom att en potentiell köpare sänder en frågelista till 

säljaren med information som denne vill ta del av. Vanligtvis begärs kompletterande uppgifter 

in allteftersom konsulterna upptäcker företagsspecifika förhållanden som de vill titta närmare 

på. De potentiella budgivarna får skriva under ett sekretessavtal, ”Confidentially Agreement” 

innan processen inleds.20  

 

Även säljarparten kan initiera en due diligence genom att erbjuda potentiella köpare tillfälle 

till en undersökning.21 Undersökningen sker vanligtvis genom att säljaren iordningställer ett 

datarum, antingen elektroniskt eller fysiskt, som står till potentiella köpares förfogande under 

en viss begränsad tid. En förutsättning för att potentiella köpare skall få tillgång till 

datarummet är att de har undertecknat ett sekretessavtal.22  

 

Ett annat viktigt moment i samband med due diligence-processen är intervjuer med 

företagsledningen, anställda, revisorer samt andra rådgivare. Det kan hända att denna del av 

processen inte går att genomföra eftersom parterna vill hålla förhandlingarna hemliga.23  

 

Rapportering 

Rådgivarna utformar normalt en rapport med resultatet av due diligence-granskningen som 

överlämnas till deras uppdragsgivare. Rapporten består vanligtvis av tre delar: en 

introduktion, en rapportdel vilken inleds med en sammanfattning s.k. ”executive summary” 

samt en bilagedel. Introduktionsdelen redogör för vad man har och inte har undersökt, d.v.s. 

väsentlighetströsklar och om vissa specifika områden lämnats oberörda i enlighet med 

                                                 
19 Kersby, a.a., s. 143. 
20 Kersby, a.a., s. 145. 
21 Gorton, Due Diligence, s. 30. 
22 Bruner, a.a., s. 214 f. 
23 Kersby, a.a., s. 145. 
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uppdragsgivarens instruktioner.24 Rapporten skall identifiera de problemområden som 

upptäckts. Rådgivaren bör även komma med åtgärdsförslag på hur klienten bör fortgå, 

huruvida uppdragsgivaren bör besluta att inte genomföra transaktionen, omstrukturera 

densamma eller omförhandla priset.  

    

Resultatet av en due diligence kan leda till att något bör specificeras som en garanti, ett villkor 

eller någon annan form av åtaganden vid förhandlingen av överlåtelseavtalet. Behov av att se 

över framtida åtgärder såsom t.ex. omförhandla s.k. ”change of control”-klausuler, tillstånd, 

försäkringar, se över anställningsavtal och incitamentsprogram med nyckelanställda samt 

refinansieringar av skulder. Den potentielle köparen får möjlighet att identifiera nödvändiga 

separations- och interimsåtgärder.25  

    

Sist i rapporten bör bifogas vissa dokument som bedömts vara av en sådan vikt att köparen 

bör granska dem i sitt fullständiga kontext.26  

   

De olika rådgivarna bör överlämna sina rapporter till varandra både i utkast-form och i slutlig 

version, för att ingen viktig information av misstag skall gå förlorad. Ofta anvisas en eller ett 

par kontaktpersoner per grupp27 för att samordna arbetet och rapporteringen.28  

 

Syfte med företagsbesiktningar  

Syftet för köparen med en due diligence är att kontrollera att målbolaget uppfyller 

förväntningarna. En företagsbesiktning genomförs sålunda för att få fördjupad kunskap om 

målbolaget, dess verksamhet samt strukturen av verksamheten. Informationen om objektet 

analyseras och värderas. Analysen leder fram till ett material som intressenten kan använda 

som underlag för att uppskatta och/eller bekräfta bolagets värde samt använda till ett 

ställningstagande för huruvida ett köp skall äga rum eller ej.29 Den potentielle köparen vill få 

möjlighet att värdera de risker som är sammanfogade med köpet för att inte råka ut för några 

otrevliga överraskningar längre fram i processen. Förvärvaren vill kunna göra en bedömning 

av hur verksamheten passar in i dennes egen verksamhet.30  

                                                 
24 Svernlöv, Företagsundersökning, s. 7. 
25 Bruner, a.a., s. 228 f. 
26 Svernlöv, a.a., s. 7. 
27 Inom de olika rådgivningsteamen. 
28 Svernlöv, a.a., s. 3. 
29 Gorton, a.a., s. 32. 
30 Svernlöv, a.a., s. 2. 
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Vid en börsintroduktion är det övergripande syftet att avgöra huruvida företaget uppfyller de 

krav som börsen ställer på ett företag som söker inträde på densamma.31  

    

Köparen vill genomföra en due diligence för att kunna skräddarsy förvärvsavtalet med 

exempelvis relevanta garantier och för att kunna omförhandla priset. Konsulternas uppdrag 

blir att ta upp all relevant information som kan användas för att omförhandla priset.32  

 

Resultatet från företagsbesiktningen kan leda till att klienten råds att inte genomföra 

transaktionen, omstrukturera densamma eller t.ex. omförhandla priset. Beroende på resultatet 

av företagsbesiktningen sker en specificering av garantier, villkor och andra åtaganden.  

    

Företagsbesiktningen får den betydelsen att den läggs som underlag till transaktionen, 

köparen har försatts i ond tro vad gäller informationen i datarummet. Säljarens syfte med att 

låta köparen göra en due diligence vid en transaktion är att minska antalet utfästelser och 

garantier i överlåtelseavtalet. Att helt undvika garantier går oftast inte eftersom köparen 

vanligen inte anser sig ha tillräcklig kunskap om företaget samt att banker och kreditinstitut 

som skall finansiera transaktionen ofta kräver att garantier ställs i avtalet.33  

    

Beroende av arten på det problem som upptäcks kan köparen kräva att säljaren avhjälper 

problemet innan försäljningen eller, om möjligt, avskiljer problemområdet från förvärvet, 

eller genom ett åtagande från säljaren att ersätta köparen för dess eventuella förlust.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Kersby, a.a., s. 144. 
32 Bruner, a.a., s. 208 ff.  
33 Kersby, a.a., s. 144. 
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2.2  Begreppet värde 

 

I samband med företagsförvärv omnämns inte sällan begreppet värdeökning, vilket bland 

annat påstås avspegla sig i form av kursdrivande effekter. Detta begrepp är dock synnerligen 

subjektivt, vilket en känd tänkare35 insiktsfullt konstaterade för mer än hundra år sedan: 

”Nowadays people know the price of everything and the value of nothing”. 

 

Värdebegreppet är inte bara subjektivt, utan även komplext. Om man anlägger ett 

kommersiellt eller pekuniärt synsätt blir begreppet, åtminstone i teorin, någorlunda enkelt och 

rationellt: en affär uppstår i allmänhet då någon anser att köpobjektets pris understiger eller 

korrelerar mot det värde, låt vara diffust, som objektet har för vederbörande. Människan 

jämför ständigt, medvetet eller omedvetet, alternativa spenderingsmöjligheter. Det är således 

två faktorer – nyttan och utbytesvärdet – som konstituerar värdet på en produkt enligt 

ekonomisk teori.36 

 

Man kan också anlägga ett mer filosofiskt eller etiskt perspektiv på värdebegreppet. Frågar 

man vilka värden eller värderingar en organisation – arbetsgivare eller arbetstagare – har, är 

det fråga om etiska värden. Dessa kan antingen formuleras öppet, i slagord av den sort som 

återfinns på politiska plakat och banderoller, eller finnas gömda i väggarna och komma fram 

endast indirekt eller vid speciella tillfällen. På senare år har det nästan gått inflation i 

värdebegreppet. Alla företag och organisationer med självaktning har fört omfattande 

värdediskussioner och formulerat sina egna värderingar, ofta i korta slagkraftiga satser 

framtagna av mer eller mindre kreativa konsulter. 

 

Den kommersiella användningen av värdebegreppet framställs i samhällsdebatten ofta som 

vulgär och på alla sätt mera primitiv än den etiska. Icke desto mindre är det den kommersiella 

definitionen som dominerar i samband med företagsförvärv, då företagen tar fram 

pressmeddelanden och motiverar transaktioner.37 Det kan dock tyckas naturligt. Dels är det 

enklare och mer konkret att hantera och utvärdera siffror – såsom börskursers utveckling – än 

                                                                                                                                                         
34 Svernlöv, a.a., s. 2. 
35 Oscar Wilde, 1854-1900, dramatiker och poet. 
36 Se bl.a. Flamholtz, Human Resource Accounting: Advances in Concepts, Methods, and Aplications, s. 159 f. 
37 Pressmeddelandet som gick ut då svenska Telia och finska Sonera gick samman är ett bra exempel på detta. 
Där konstaterades att det sammanslagna bolaget skulle få en hemmamarknad på 31 miljoner invånare och att 
transaktionen skulle medföra stora synergier både på kostnads- och investeringssidan: 2 700 miljoner respektive 
900 miljoner kr. 
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känslor och sloganer, dels sysslar lejonparten av alla företag de facto med ganska krass 

verksamhet som går ut på att vinstmaximera. 

 

2.2.1 Värdering av humankapital 

 

Vissa tillgångar är svårare att värdera än andra. Humankapital är en sådan, enär den omfattar 

abstrakta egenskaper hos ledningen och personalen som svårligen låter sig mätas: kunskap, 

skicklighet och erfarenhet. Bilden kompliceras dessutom av att det ej endast är summan av 

dessa mått som är relevanta; man måste även fånga dynamiken och kunskapsflödet i en 

föränderlig och konkurrenspräglad omgivning hos en intelligent organisation.38 Det innebär 

att det blir centralt att försöka omvandla humankapital till strukturkapital, dvs. tillgängliggöra 

kunskapen för fler, ty utan den processen finns det inget fungerande företag, blott en 

samlingsplats för måhända begåvade och kompetenta individer.39 

 

Man kan ställa sig frågan om humankapital över huvud taget kan betraktas som en tillgång. 

Efter slaveriets upphörande kan man inte äga eller ens kontrollera en människa, då denne fritt 

kan avsluta sin anställning när som helst, låt vara att en särskild uppsägningstid i allmänhet 

måste beaktas. Även om människor inte kan betraktas som tillgångar i egentlig mening, kan 

man värdera de tjänster som personalen förväntas bidra med till företaget framgent.40 Därvid 

måste man avgöra vilka anställda som utgör en reell tillgång och vilka som närmast är att 

betrakta som en belastning. Intelligenta medarbetare arbetar avsevärt mer effektivt än de som 

är mindre intelligenta. Det leder fram till två slutsatser. Dels är det helt avgörande att anställa 

rätt personer, inte minst i IT-konsultbranschen där företagets resultat är helt beroende av de 

anställdas kunskap och kompetens, dels är det centralt att satsa på att kompetensutveckla den 

befintliga personalen. En studie visar att det är tre gånger mer affektivt att investera i 

humankapital än i anläggningstillgångar.41  

 

Icke desto mindre kvarstår problemet att mäta värdet av humankapital. Problemet består i att 

exakt kunna jämföra resursanvändningen med de resultat som uppstår ur denna. Därtill saknas 

i allmänhet en marknad som anger pris för humankapital, till skillnad från andra tillgångar 

som värderas på en marknad. 

                                                 
38 Edvinsson & Malone, Det intellektuella kapitalet, s. 55. 
39 Fock, Från kunskap till lönsamhet. Om företagsledning i kunskapssamhällets affärslogik, s. 15. 
40 Flamholtz, a.a., s. 160. 
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2.2.2 Värderingsmetoder vid företagsförvärv  

 

Det finns en rad olika värderingsmodeller i samband med företagsförvärv. De utesluter inte 

varandra, utan kan med fördel kombineras för att uppnå en mer adekvat bedömning. I grova 

drag kan man säga att företagsvärdering skiftat fokus från redovisningsbaserade metoder, 

såsom substansvärdering, till avkastningsvärdering, såsom diskonterat kassaflöde.42 Fyra 

värderingsmetoder är särskilt förekommande vid företagstransaktioner: 

 

• Diskonterade kassaflöden 

• Komparativ värdering 

• Uthållig vinst 

• Substansvärde 

 

En närmare genomgång av dessa värderingsmetoder faller utanför ramen för denna uppsats. 

Vi nöjer oss här med att konstatera att de två förstnämnda modellerna är de som oftast 

förekommer i en förvärvssituation, ehuru man som sagt ofta använder en kombination av 

metoder. 

 

På senare år har det även blivit allt vanligare att applicera värderingsmetoder avseende 

humankapitalet. Föga förvånande var det primärt i Norden som dessa metoder växte fram. 

Idag har metoderna förfinats och laborerar med såväl finansiella som ickefinansiella mått. Vid 

rekrytering av personal studerar man ofta sökandenas utbildningstid, vilken fungerar som en 

slags signal över effektivitet, för att låna en nationalekonomisk terminologi.43 Beträffande 

befintlig personal kan man studera faktorer som anställningstid, tid och kostnader för 

kompetensutveckling, vinst per anställd, debiteringsgrad per konsult, graden av 

arbetstillfredsställelse etc. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
41 Stewart, Intellectual Capital. The new wealth of organizations, s. 83 ff. 
42 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 86 ff. 
43 Pindyck & Rubinfeld, Microeconomics, s. 602 ff. 
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2.2.3 Värdeförändring vid företagsförvärv 

 

De undersökningar av företagsförvärv som genomförts ger vid handen att mellan hälften och 

två tredjedelar av alla transaktioner är värdeförstörande eller värdeneutrala. Om detta är den 

akademiska världen rörande överens med näringslivet och massmedia: 

 

 

 

 

Bild 2.2.3. Studier av bl.a. KPMG44, Business Week45 samt Porter46, påvisar att de flesta 

företagstransaktioner, ca 2/3 är värdeförstörande. Den blå delen ovan är transaktioner 

förenade med värdeökande utgång. Andelen är i stort sätt densamma oberoende av 

konjunkturen, enligt Coopers & Lybrands undersökning 1993.47 

 

Trots detta har antalet företagsförvärv ökat stadigt de senaste åren.48 Denna diskrepans mellan 

teori och praktik brukar kallas för framgångsparadoxen; företagsförvärv görs, dessutom i allt 

större utsträckning, trots att sannolikheten att misslyckas är så stor. 

 

Måtten på framgång är dock komplexa. Bedömningen baseras inte sällan primärt på 

utvecklingen av börskursen, vilken jämförs med liknande företags utveckling eller 

branschindex för att på så vis kunna relatera det förvärvande företaget till övriga aktörer.49 

Man bör även vara uppmärksam på vem som står bakom undersökningarna och vilka 

bakomliggande motiv som kan finnas. Av de återgivna undersökningarna ovan framgår att 

konsultföretaget KPMG:s undersökning målar upp den mest dystra bilden av transaktioner. 

Utan att vara alltför cynisk kan man ana att det ligger i företagets intresse – vars verksamhet 

                                                 
44 KPMG, World class transactions 2001 survey, 2002. 
45 Business Week, Mergers – why most bid deals don’t pay off, 2002. 
46 Porter, a.a., 1987. 
47 Sevenius, a.a, s. 49 f. 
48 Mellan åren 1994 och 2001 mer än fördubblades antalet företagsförvärv i Sverige från ca 400 per år till drygt 
800 per år, Sevenius, a.a., s. 41. 
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bl.a. går ut på att bistå vid företagsförvärv – att påvisa att många transaktioner misslyckas, 

vilket implicerar att KPMG:s tjänster kan behövas framgent. Vidare är det i praktiken 

omöjligt att mäta alternativen till företagsförvärv. Det är möjligt att företaget har utvecklats 

negativt finansiellt efter transaktionen, men vad hade hänt om förvärvet inte ägt rum? 

 

Ovanstående problematisering förändrar dock inte den allmänna bilden av företagsförvärv, 

såsom spektakulära men osäkra och inte lika framgångsrika som organisk tillväxt. TCO har, 

genom professor Christian Berggren, tagit fram en känd rapport som sågar företagsförvärv 

fullständigt.50 Slutsatsen är att företag som växer av egen kraft är mindre medialt intressanta 

men betydligt säkrare och ofta lönsammare för ägarna än storfusioner. Företag med uthållig 

och lönsam expansionsförmåga växer främst organiskt. Det gäller såväl i Sverige som i USA. 

Organisk tillväxt minimerar riskerna och maximerar framgångschanserna. Storförvärven blir 

storförluster. Marknadsandelar krymper, nyckelpersoner hoppar av, framgångsrika 

innovationer hämmas av interna motsättningar. I stället för genväg är det en senväg till 

tillväxt. 

 

2.2.4 Akademiska studier 

 

Inom finansiell forskning förekommer ett antal olika metoder kan man använda för att erhålla 

adekvata uppgifter kring om ett förvärv tillfört värde efter transaktionens genomförande. 

Följande redogjorda forskningsmetoder är att anse som vanligast. 

 

Eventstudier 

Med en eventstudie vill man undersöka effekten av en specifik händelse. Följande steg bör 

ingå i en eventstudie.51  

 

1.  Välj ett urval av dataobservationer. 

2.  Fastställa annonseringsdagen vilken benämns som dag noll i studien. 

3.  Fastställa och definiera den period som skall studeras. 

4.  Bestämma hur långt händelse- och estimationsfönster studien skall ha. 

Händelsefönster är den period man studerar kring händelsen. Estimationsfönstret 

                                                                                                                                                         
49 Sevenius, a.a., s 50. 
50 TCO, Att göra sand av guld, rapport från 2003. 
51 Elton, E. J. and Gruber, M. J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, s. 428-431 
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används för att beräkna parametrarna i modellerna som ligger till grund för 

avkastningsberäkningen. 

5.  Aktiepriser samlas in för varje enskilt företag i perioden och avkastningen för 

perioden beräknas. 

6.  Den abnormala avkastningen (AR) beräknas för varje dag i perioden för 

respektive företag. Det görs genom att den observerade avkastningen minskas 

med den förväntade avkastningen, som beräknas med olika modeller. 

7.  Den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) beräknas för varje dag i 

perioden för alla företag. Anledningen till varför medelvärdet används istället 

för att undersöka varje företag för sig är för att minimera påverkan av 

företagsspecifika händelser. 

8.  Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (CAAR) beräknas genom att den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för varje dag summeras över den 

studerade tidsperioden. 

9.  Slutligen analyseras resultaten av studien. 

 

Nyckeltal 

Ytterliggare en metod är nyckeltal. Nyckeltal kan användas för att göra jämförande analyser 

och fördelen är att talen kan förenkla och konkretisera komplicerande förhållanden. Talen 

komprimerar informationen och gör den på så sätt mer lättillgänglig för användaren. Denna 

metod har dock kritiserats i stor omfattning på grund av dess opålitliga resultat och forskare 

vilka använt denna metod, exempelvis Palepu G Krishna, har utstått hård kritik.52 

 

Interjuver 

Slutligen finns den av oss använda metoden, vilken innebär att man för en kvalitativ 

forskningsansats använder interjuver för att samla in ett empiriskt underlag. Det finns ett antal 

olika sätt att genomföra interjuver i forskningsprojekt, i denna uppsats har vi valt 

semistrukturerade intervjuer. Trots den dynamiska form i metoden finns oftast en agenda i 

grund och botten, i form av ett intervjuunderlag eller ett löst frågeschema där frågorna oftast 

är allmänt formulerade och ordningsföljden inte har någon direkt betydelse.53 

 

                                                 
52 För vidare läsning kring användning av nyckeltal vid företagstransaktioner kan Palepu´s Business Analysis & 
Valuation med fördel läsas. 
53 Bryman., a.a 2002, s. 301 
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2.3  IT-konsultbranschen 

 

Vi har i förevarande metoduppsats valt att avgränsa oss till branschen för IT-konsulter. Denna 

bransch är med anledning av den stora flora innovationer kring informationsteknologi, en 

kraftigt differentierad bransch, där de enskilda företagen ser tämligen olika ut med avseende 

på dess faktiska produkter. Trots denna produktdiskrepans menar vi dock att en hel del 

likheter kan skönjas emellan förtagen. Vi avser initialt att, med bred pensel, måla upp 

branschens historia, utveckling och nuvarande tillstånd, för att ge läsaren basal kännedom om 

den svenska IT-konsultbranschen. Denna redogörelse kommer sålunda, såsom en allmän del i 

uppsatsen, ge läsaren det underlag denne behöver för att tillgodogöra sig vår diskussion i den 

särskilda delen kring en beslutsfattares bakomliggande mål vid en företagstransaktion mellan 

två IT-konsultbolag samt om transaktionen givit de ändamålsenliga resultat vilka 

beslutsfattaren önskade före transaktionen. 

 

Historia 

Informationsteknologi eller IT, vilket det har kommit att kallas i massmedia och i folkmun, är 

en synnerligen ung bransch vid jämförelse med andra konsultintensiva branscher. Branschens 

framväxt kan förklaras med det ökande privata användandet av teknisk utrustning såsom 

exempelvis datorer, telefax m.m. i mitten av 1980-talet.54 Det ökande privata användande 

ledde till att fler och fler tjänster efterfrågades samt att ett flertal entreprenörer med teknisk 

förmåga såg de framtida möjligheter som det ökande användandet av tekniska komponenter 

förde med sig.    

 

Det explosionsartade användandet av informationsteknologi uppstod i samband med att 

Internet började nyttjas av fler användare än den tidigare monoanvändaren, amerikanska 

försvarsmakten. I Sverige kom Internet att inledningsvis introduceras på våra universitet och 

högskolor samt vid myndigheter och större företag kring 1995. Därefter tog användandet 

bland privatindivider fart, vilka började upptäcka de fördelar som Internet var förenat med. 

Anledningen till denna kraftiga ökning av användandet torde bero på att webbläsaren 

                                                 
54 1981 lanserade IBM sin första persondator ”Personal computer”, vilken förkortat kom att kallas ”PC”. Denna 
persondator hade lagringsmöjligheter och större arbetsminne, s.k. RAM-minne, vilket innebar att den därigenom 
kom att ses som ett hjälpmedel i företagens löpande verksamheter. Operativsystemet i datorn kallades DOS 
vilket än idag är ett fungerande operativsystem i många datorer. Datorn var dock mycket dyr och få hushåll hade 
i början av 1980-talet råd att ha en egen dator hemma. Konkurrensen mellan tillverkare ökade dock kraftigt på 
persondatormarknaden vilket innebar att det varje år lanserades snabbare datorer med högre prestanda på 
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skapades 1993, vilket möjliggjorde ett synnerligen förenklat gränssnitt mellan det tidigare 

komplicerade datoranvändandet och enskilda individer. Omkring 1996 kom den större 

explosionen hos vanliga användare att ske och uppringd anslutning via modem räknas idag 

som ”årets julklapp 1996”.55 Privata personers medvetenhet samt deras önskemål om Internets 

användningsområden, ledde till att en grupp utvecklare av produkter kopplade till 

informationsteknologi, såg att de kunde erhålla intäkter på sin utveckling av Internetanknutna 

produkter då det uppkommit en marknad för deras produkter. Därigenom var grunden för det 

första bolaget koncentrerat på applikationer för Internet skapat.56    

 

Under 1990-talets senare del ökade efterfrågan kraftigt på produkter kopplade till 

informationsteknologi, varpå antal nystartade IT-konsultbolag ökade i en aldrig tidigare 

skådad takt.57 Alla ville nu vara med att dela på denna nyskapade kaka som av bedömare 

världen över kallades för ”den nya ekonomin”. Pengarna flödade och investeringar inom 

informationsteknologi var på en synnerligen hög nivå. En IT-boom var skapad.58 

 

Efter ett antal heta år under andra hälften av 90-talet inleddes det nya årtusendet med en djup 

kris och ett förmodligen välbehövligt stålbad för branschen.59 Många företag har under de 

senaste åren slagits ut, antingen genom konkurs eller genom uppköp.60 Efter fyra år av 

nedgång förbättrades ekonomin för IT-konsultföretagen under 2004 för att bli ännu bättre 

2005.61  

                                                                                                                                                         
marknaden. Detta ledde till att priset på datorer sjönk och privatpersoner kom efter en tid att ha råd med egna 
privata datorer.   
55 Se vidare http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rets_julklapp. 
56 Enligt en rad branschkännare är AU System att anse som det första svenska IT-konsultbolaget. Den första .se-
domänen registrerades dock av ENEA. Se vidare http://www.derigomedia.com/comit/arkiv/comit20050125.asp. 
57 Bland dessa återfinns de idag kända företagen Framtidsfabriken, Icon Medialab, Spray och Cell. Dessa 
dotcom-företag uppstod som en direkt följd av det ökade efterfrågan på tjänster knutna till 
informationsteknologi. Vidare kom även traditionella datorföretag som exempelvis ENEA, Sigma, m.fl. att växa 
ordentligt. Gemensam nämnare för dessa bolag, vilka samtliga var noterade på svensk börs, var att de hade ett 
synnerligen högt börsvärde under denna era. Orsaken till att företagen under denna period värderades långt över 
sitt egentliga värden torde främst bero på en mycket kraftig efterfrågan på aktier kopplade till ”den nya 
ekonomin”. 
58 Detta begrepp har dock haft ett flertal variationer. Begreppet ”IT-bubbla” är annars ett av de mest frekvent 
använda begreppet, då användarna av detta begrepp menar att allt bara vara en bubbla vilken alla visste snart 
skulle spricka. Noterbart är att det inom finansieringsteori beskrivs att bubbelekonomier vanligen uppstår vi nya 
innovationer. Detta redogörelser av finansieringsteori vid bubbelekonomier framfördes av Jonas Jakobson, 
Nordic Equities, vid en föreläsning den 12 januari 2006 vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms 
universitet. 
59 Lotta Edling, Icon och Framfab har förstört konsultbranschen, Affärsvärlden, 010223. 
60 Per Agerman, Kommentar: Räkna med fler konsultoffer, Affärsvärlden, 020514. 
61 Detta framgår av organisationen IT-Företagens kvartalsvisa medlemsenkät, IT-Företagsindikatorn. Denna 
visar att lönsamheten i medlemsföretagen ökat sedan andra kvartalet 2003 samt att sedan tredje kvartalet 2003 
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Efter en tillnyktring hos såväl börsen som riskkapitalister och IT-entreprenörer fungerar 

branschen bättre och bättre även om Sverige idag inte längre kan anses som det ledande landet 

beträffande IT. Sverige tappade under 2004 sin förstaplacering som IT-land i flera 

rankningar.62 

 

Nuvarande tillstånd 

Idag betraktas IT-boomen eller den börskursdrivande ”nya ekonomin” i första hand som en 

uppåtgående spiral av kraftiga övervärderingar av företag genom marknadspsykologiska 

faktorer.63  Omsättningen har återigen tagit fart i de kvarvarande IT-konsultbolagen och 

numera visar många av dem upp stora vinster.64  Det beror dels på att marknaden efter några 

år på sparlåga tagit fart med ökade IT-investeringar65, dels då de bolag som inte hade en 

fungerande affärsidé har slagits ut.  

 

Antalet verksamma konsulter är idag ca 80 000 stycken vilket är en nedgång från toppåren 

2001 och 2002.66 Idag förefaller det dock vara svårt för IT-företag att erhålla nyexaminerad 

kompetens från högskolor, då den kraftiga konjunkturnedgången tidigare skrämde studenter 

från att söka sig till branschen. Denna störning har sålunda kommit att drabba IT-

konsultbranschen först nu. 

 

En annan viktig tendens i branschen är de myckna sammanslagningarna och uppköpen. Detta 

har intresserat oss, och vi ställer oss frågan hur detta påverkar företagen. Dels om det rent 

faktiskt leder till framgångsrikare och mer lönsamma företag, dels hur det påverkar värdet på 

bolaget. 

 

                                                                                                                                                         
också faktureringen ökat. Antalet anställda ökade tillika i medlemsföretagen under det första halvåret 2004. Se 
vidare IT-företagens verksamhetsberättelse för 2004.  
62 På IDG World Times Surveys Information Society Index halkade Sverige 2004 ner till andra plats på listan 
efter fyra år på förstaplatsen. På The Economists E-readiness ranking flyttades Sverige 2004 ned från den första 
till den tredje platsen. Se vidare IT-företagens verksamhetsberättelse för 2004. Enligt upplagan per den 4 mars 
2006 av "Network Readiness Index" vilken är en ranking av World Economic Forum har de svenska 
förutsättningarna att dra ekonomisk nytta av informationsteknologin åter igen minskat. Sverige hamnar nu först 
på 8:e plats 2005, vilket innebär en nedflyttning från den föregående sjätteplatsen 2004 och fjärdeplatsen i 
rapporten för 2003. 
63 Denna kraftiga övervärdering liknar den som drabbade fastighetsmarknaden under 1980-talet, dels i Sverige, 
dels i övriga världen.  
64 Andreas Cervenka, Kraftigt vinstlyft för WM-data, Affärsvärlden, 050722. 
65 Hedensjö, IT-branschen på bättringsvägar, Dagens industri, 040528. 
66 Se vidare Bilaga 1a och 1b.  



 27 

Företagets reella värde utgörs inte bara av den kunskap som finns i företaget för närvarande i 

form av personal, utan också i vilken lojalitet dessa personer har till företaget. En god 

personalpolitik och en stabil arbetsmiljö där medarbetare trivs och inte överväger en möjlighet 

till förändring är då centralt. Destabiliserande faktorer kan bland annat vara uppköp från ett 

annat företag, vilket leder till att företagsköp i konsultbranschen är särskilt svåra att 

genomföra. Det man i huvudsak köper vid ett företagsförvärv är ett antal anställningsavtal, 

som innehåller överkommelser med personer att tillhandahålla sin kunskap till företaget mot 

betalning. Problematikens kärna är att dessa avtal med mycket kort varsel kan sägas upp av 

den värdeskapande parten utan att på något sätt bryta det avtal som slutits vid förvärvet. 

Resultatet kan i absolut värsta fall bli att man kort efter ett kostsamt företagsförvärv står med 

ett i princip värdelöst skal. 

 

Framtiden för IT-konsultbranschen 

Vad framtiden för med sig beträffande IT-konsultbranschen är mycket svårt att avgöra och en 

mängd teorier om dess utveckling har framförts. Tekniken kommer med all sannolikhet att 

fortsätta att utvecklas i en mycket snabb fas, även om få experter tror att det kommer att 

uppstå liknande paradigmskiften, som vid utvecklingen av Internet, den närmsta tiden.67 

Efterfrågan på tjänster och produkter, i ljuset av den nyskapande teknologin, kommer alltjämt 

att efterfrågas, i takt med att affärsidéer och planer på marknadsövertagande uppstår. Sålunda 

torde en gynnsam marknad alltjämt existera för IT-konsulter. Frågan är sålunda hur dessa 

behöver organisera sig för att kunna vinstmaximera. De senaste åren har visat att IT-bolagens 

kunder i en ökad efterfrågan söker helhetslösningar, vilka de förväntar sig att IT-bolagen skall 

leverera. IT-bolagen har sålunda börjat expandera och bredda sina verksamheter för att 

tillgodose dessa behov. Storleken på IT-bolagen har därmed vuxit och kommer troligen att 

fortsätta göra det framgent, med hjälp av rekrytering av nyexaminerade men kanske främst 

genom förvärv av andra bolag, vilka besitter de eftersökta kunskaperna.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Se bland dessa http://www.it-univ.se/artikel/515/0/se. 
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2.4  Referensram 

 

2.4.1  Förväntningar och uppsatta mål  

 

Som vi tidigare konstaterat föreligger det diskrepans mellan teori och praktik avseende 

företagsförvärv. Genomförda undersökningar ger vid handen att mellan hälften och två 

tredjedelar av alla transaktioner är värdeförstörande eller värdeneutrala samtidigt som antalet 

företagsförvärv fortsätter att öka.68  

 

Klart är att motiven till att genomföra företagsförvärv spelar en central roll för att undvika 

misslyckade transaktioner. Det beror på att motiven dels är avgörande vid eftersökandet av 

målbolag, dels påverkar hur köparbolaget sedan uppfattar och värderar målbolaget.69 Företag 

vars motiv till förvärv primärt är att skyndsamt erhålla vissa särskilda resurser kan naturligtvis 

många gånger vara beredda att ”sockra” ett bud om man hittar ett lämpligt målbolag. Sherman 

menar att lyckade förvärv kompletterar förvärvarens egna starka och svaga sidor. Mogna 

företag med stark finansiell ställning söker växande företag med behov av finansiella resurser 

medan tillväxtföretag söker nya produkter och nya marknader.70 

 

Att beskriva alla motiv till företagsförvärv är naturligtvis en ogörlig uppgift; det torde finnas 

lika många olika motiv som genomförda transaktioner. Teoribildningen på området är 

tämligen omfattande och terminologin är inte helt enhetlig.71 Det mesta som skrivits på 

området berör finansiella eller ekonomiska motiv. På senare tid har dock bilden blivit mer 

fullständig genom att man numera även beaktar andra motiv. Det tycks finnas en samsyn i 

doktrinen om att det är meningsfullt att söka systematisera motiven genom att kategorisera 

dem i olika kategorier, låt vara att dessa sedan benämns olika. 

 

Vi har i denna uppsats valt att begagna oss utav den terminologi som bland andra Larsson och 

Haunschild använder sig av.72 De delar in motiven i två huvudkategorier: ekonomiska och 

personliga motiv. Som nämnts ovan finns det mest forskning om ekonomiska motiv, vilket 

                                                 
68 Se avsnitt 2.1. där vi närmare beskriver den så kallade framgångsparadoxen. 
69 Sherman, a.a., s 30 ff. 
70 Sherman, a.a., s 30 ff. 
71 Att det råder delvis olika terminologi på området framgår om man studerar alster av exempelvis Sevenius, 
Sherman och Haunschild. 
72 Se Larsson, R, Coordination in actions in mergers anda acustions och Haunschild, Interorganizational 
imitation: The impact of interlocks on Corporate Aqusition Activity. 
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dock inte behöver innebära att dessa motiv är viktigast. Synergieffekter, vilka traditionellt 

ansetts helt dominerande, är naturligtvis viktiga, men bilden är mer komplex än så. En i dag 

inte sällan framförd uppfattning i doktrinen är att endast aktieägarna i köparbolaget tjänar på 

företagsförvärv; aktieägarna i köparbolaget gör det inte. En konsekvens därav blir att den 

förväntade vinsten inte uppnås, om synergieffekter är motivet till förvärvet. Detta är knappast 

förvånade, utan aktualiserar blott behovet av att beakta alla de talrika orsaker som påverkar 

förhållandet mellan motiv och utfall av förvärv.73 

 

Ekonomiska motiv 

Ekonomiska motiv bygger på antagandet att företagsledare genomför företagsförvärv i syfte 

att öka företagens värden. Ett förvärv anses i allmänhet som rekommendabelt om värdet på de 

kombinerade företagen förväntas överstiga värdet på de enskilda företagen var för sig. Då två 

parter är involverade i överlåtelseprocessen krävs dock att dessa parter upplever att ett 

värdegap existerar för att en ömsesidigt accepterad transaktion skall komma till stånd. Ett 

värdegap kan i sin tur principiellt uppstå dels genom att köparparten har möjlighet att erhålla 

synergieffekter som inte säljarparten kan realisera, dels genom att parterna gör skilda 

bedömningar eller genom att det uppköpta företaget får tillgång till expertkunskaper där mer 

erfarna företagsledare kan generera ett större kassaflöde från företagets existerande rörelse.74 

 

Personliga motiv 

Enligt detta synsätt är personliga motiv mycket viktigare än ekonomiska diton för att förklara 

företagstransaktioner. Förvärv är ett resultat av företagsledningens önskan att få prestige, 

makt, högre lön och att säkra sitt jobb, vilket kommer med att styra ett stort företag. Dock 

behöver det inte enbart handla om att företagsledaren handlar för sin egen vinning, utan det 

kan även vara känslomässiga skäl. Forskare som studerat denna rationalitet närmare ser det 

inte som någon överraskning att förvärv inte är speciellt lönsamma, eftersom styrelsen kan 

förvärva företag för sin egen vinning, vilket inte har något värde för aktieägarna 75 

 

Vissa forskare76 hävdar att dessa motiv är särskilt relevanta för att förklara förvärv som syftar 

till att komma in på en annan marknad. Styrelser som endast tänker på sig själva är speciellt 

                                                 
73 Haunschild, a.a. s. 57. 
74 Larsson, a.a., s. 87. 
75 Haunschild, PR, a.a., s. 35. 
76 Se exempelvis Larsson, R, a.a., s. 17. 



 30 

motiverade till att genomföra sådana förvärv, eftersom det kan medföra att deras jobb blir 

mindre hotade vid dåliga prestationer till följd av en breddad verksamhet. 

 

Motiven till företagsförvärv varierar i allmänhet beroende på företag och specifika 

förutsättningar. Oberoende av vilka ”faktiska” (ekonomiska, organisatoriska och personliga) 

motiv som ligger bakom kan man dock anta att överlåtelseprocessen kommer att legitimeras 

utåt av ekonomiska motiv, eftersom aktörerna måste förvänta sig att förvärvet åtminstone i 

någon grad kommer att betala sig företagsekonomiskt i framtiden.77 Vad motivet än är för att 

genomföra förvärvet bör dock det grundläggande motivet alltid vara att skapa ett 

värdetillskott till aktieägarna.78 

 

Nedan uppräkning gör inte på något sätt anspråk på att vara en uttömmande uppräkning av 

motiv för företagsförvärv, men torde likväl ge en uppfattning om de allmänna förväntningar 

som ofta diskuteras och förmedlas.79 

 

• Marknadsandelar • Marknadskanaler 

• Distribution • Affärsmetoder 

• Produktionsanläggningar • Skattefördelar 

• Skalfördelar • Geografisk expansion 

• Arbetskraft • Rättigheter 

• Råvaror • Expertis 

• Nyckelkomponenter • Kostnadsreducering 

• Diversifiering • Spekulation 

• Konkurrensbegränsning • Börsnotering 

• Finansiella resurser • Stabilisering 

• Branschförändring • Personliga fördelar 

 

 

 

                                                 
77 Kleppesto, Kultur och identitet vid företagsuppköp och fusioner, s.  67. 
78 Larsson, a.a. s. 78 ff. 
79 Sevenius, a.a., s. 44 ff. 
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2.4.2  Intellektuellt kapital 

 

Drivkrafterna bakom förvärv är många men kan sammanfattas i en vilja att skapa värde för 

företaget. Intresset för denna uppsats riktar sig mot IT-konsultbranschen, där förvärv bland 

framför allt de börsnoterade bolagen är vanliga. Då man studerar IT-konsultbranschen bör 

man beakta att den ersättning som utgår för förvärvet sällan eller aldrig står i samband med 

det köpta bolagets finansiella prestationer.80 Vad är det då man egentligen betalar för, vad är 

värdet på köpobjektet och kan man efter köpet kapitalisera köparbolagets värde eller är köpet 

i sig värdeförstörande? Vilken roll har de anställda hos säljarbolaget, är de en tillgång eller ett 

problem? Och om de anställda är en tillgång hur skall man handskas med de frågorna när ett 

traditionellt synsätt på företagstransaktioner i huvudsak ser till andra värden och problem?81 

För att besvara dessa frågor måste vi först och främst identifiera värdet i ett IT-konsultbolag, 

dvs. vilka faktorer och tillgångar i ett konsultbolag som skapar värde. Är det maskiner, 

tillgångar, transaktioner eller rent av människor? Rimligen borde intellektuellt kapital – inom 

kunskapsdrivna branscher såsom IT-konsultbranschen – ha en framskjuten position i 

förvärven.82 

 

2.5 Human- och strukturkapital 

 

Förr i tiden skapades värde genom enkla standardiserade handrörelser vid det löpande bandet 

med låg produktivitet. Idag har vi en annan ordning som kanske bäst sammanfattas i följande 

citat:  

 

”Den nya källan till rikedom är verkligen inte materiell, den består av information, kunskap 

omsatt i arbete i syfte att skapa värde.”83 

 

För att använda en metafor först begagnad av Edvinsson kan man likna ett företag vid ett 

citronträd. Den friska stammen, dess gröna blad och de mogna frukterna är goda indikatorer 

på trädets nuvarande status, eller med andra ord dess vinstmarginal och kassaflöde. Men om 

man bara ägnar intresse åt det synliga – det som presenteras i kvartalsrapporter och på 

kapitalmarknadsdagar – begår man ett misstag. Viktigare än att förstå trädets nuvarande status 

                                                 
80 Edvinsson, a.a., s. 17. 
81 Daniel & Metcalf, The management of people in mergers and acquisitions, s. 9. 
82 Daniel & Metcalf, a.a, s. 4. 
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är att inse dess framtida potential, framför allt om man funderar på att förvärva trädet och 

inkorporera dess verksamhet med det egna företags dito. Då är det istället trädets rötter som 

bör fånga ens intresse. Trädets rotsystem symboliserar i detta fall vad Edvinsson definierar 

som företagets intellektuella kapital. Det är där man finner svaren på frågan vad som skapar 

de mogna frukterna eller med andra ord vinsten. Och om företaget har potential att leverera 

frukter även i framtiden.84 Är det förvärv man analyserar ett konsultbolag bör frågan om dess 

rötter eller det intellektuella kapitalet ges särskilt intresse då detta i just kunskapsdrivna 

företag är särskilt instabilt och kan förändras, ja till och med allvarligt skadas, på kort tid. Inte 

minst vid företagsförvärv och liknande stora organisationsförändringar finns en särskild stor 

risk att rotsystemet i konsultbolag skadas. Åtminstone finns det särskilda svårigheter som 

måste övervinnas. Dessa frågeställningar skall vi dock behandla mer ingående senare i 

uppsatsen. 

 

Ett företags intellektuella kapital består av två delar: human- och strukturkapital. 

Humankapitalet kan kort sägas bestå av personalen och dess kunskap, skicklighet, 

entreprenörsanda och förmåga att ta sig an och klara de uppgifter företaget har att utföra. Här 

bör påpekas att det inte enbart är ledningen som är intressant vid ett förvärv, utan att hela 

personalstyrkan utgör den centrala tillgången.85 Humankapital utgörs vidare även av de 

anställdas nätverk och lojalitet mot företaget samt den kultur och filosofi som finns i företaget 

och som personalen är bärare av.  

 

Strukturkapitalet å sin sida består av organisationsstruktur, patent, varumärken och liknande 

funktioner som hjälper de enskilda medarbetarna i sitt arbete.86 Även relationer mellan kunder 

och företaget är en del av strukturkapitalet, denna relation skiljer sig från den relation kunder 

och enskilda medarbetare har på så sätt att den riktar in sig på hela företaget. Lojaliteten ligger 

i företagets varumärke och den kvalitet varumärket borgar för.87 Detta är värden som 

traditionellt inte ingår i företagens redovisningsmodeller då de är svåra att definiera och ofta 

inte syns direkt i resultatredovisningen utan först ger avkastning på längre sikt.88 Just därför är 

det extra viktigt att beakta dessa faktorer vid förvärv i allmänhet och vid förvärv av 

                                                                                                                                                         
83 Wriston, The Twiilight of Sovereignty. 
84 Edvinsson, a.a., s. 28. 
85 Daniel & Metcalf, a.a, s .10. 
86 Edvinsson, a.a., s. 29. 
87 Svensson, Ekonomisk Debatt 2001, nr 3. 
88 Edvinsson, a.a., s. 29. 
 



 33 

konsultbolag i synnerhet, där det intellektuella kapitalet, främst humankapitalet, är än mer 

centralt än i andra företag som inte är kunskapsdriva i samma utsträckning. Framförallt bör 

man fråga sig hur man skall beräkna värdet av det humana respektive strukturella kapitalet 

och hur man undviker kapitalförstöring när två företagskulturer möts. 

 

2.5.1 Humankapitalets makt 

 

Produkten i ett konsultbolag består i en experts tid. Det innebär att produkten inte går att lagra 

och när som helst kan lämna bolaget. Leveranserna sker på projektbasis där konsulten eller ett 

antal konsulter jobbar för ett externt företag i syfte att lösa ett problem som det anlitande 

företaget själva saknar kompetens att lösa eller av annan anledning vill överlämna åt någon 

annan. 

 

Av produktens natur framgår att beställaren sitter i en svår situation. Problemen är flera. 

Framför allt innebär förekomsten av asymmetrisk information att kunden inte på förhand kan 

försäkra sig om konsultens kompetens. En inköpare av datorer kan enkelt beställa ett 

provexemplar för att bedöma kvaliteten innan vederbörande gör en fullständig beställning 

men man kan inte beställa ett provexemplar av en databas utarbetad av en IT-konsult. Man 

kan inte heller på förhand bedöma om konsulten kommer att vara lojal mot företaget och 

leverera bästa möjliga produkt eller bara leverera ett fullgott arbete. Följden av ovanstående 

resonemang blir att kunder som är nöjda med en konsults arbete tenderar att beställa tjänster 

från samma konsult även framgent. En konsult som tidigare levererat goda resultat och 

tjänster av hög kvalitet borde rimligen även fortsättningsvis leverera liknande resultat. 

Transaktionskostnaderna och riskerna med ett byte är helt enkelt för höga för att motivera en 

rörlighet. Ytterligare incitament för en kund att fortsätta arbeta med samma konsult är att det 

under hand kan ha utvecklats en analog syn på problem, varför kompletterande köp till en 

tidigare utförd konsulttjänst blir mer effektiv om man anlitar samma konsult som utförde den 

initiala tjänsten. 

 

I arbetet med att utföra i konsulttjänster finns inte sällan ett mått av samarbete mellan 

konsulten och kunden. Aspekter såsom social förmåga, kommunikationsförmåga och en 

personkemi mellan konsult och kund är nödvändiga – faktorer som på förhand är svåra att 

bedöma. Eftersom samarbetet ofta sker på individnivå, antigen gentemot en projektledare från 



 34 

konsultbolaget eller gentemot en enskild konsult från dito,89 finns det också en lojalitet mellan 

kunden och konsulten, och då alltså på individnivå snarare än på företagsnivå. Ett 

förtroendeband upprättas mellan konsulten och kunden, vilket medför att de anställda i ett 

konsultbolag har en starkare kontroll över kundstocken än i ett företag av annat slag.90 

 

Ovanstående resonemang renderar den för ägare av konsultbolag obehagliga insikten att de 

anställda möjligen i hög utsträckning kontrollerar kundstocken och i princip har kontroll över 

företagets produkt eller erbjudande till marknaden.91 Att som utomstående helt eller delvis äga 

ett konsultbolag där de anställda är mer än bara anställda i bolaget, ter sig inte helt utan risker. 

Strategier för att behålla personal och för att i det fall de väljer att sluta ändock på något sätt 

behålla den kunskap de tidigare tillfört bolaget är centrala. Humankapital kan alltså vara 

lättrörligt i konsultbolag, eftersom konsulter med tämligen oansenliga ekonomiska medel kan 

starta egen firma, förutsatt att de har ett upparbetat nätverk av kunder och det humankapital 

som krävs. Åtminstone många seniora – med andra ord företagets nyckelpersoner – konsulter 

torde besitta denna möjlighet.  

 

Vidare finns möjligheter för konsulter att flytta mellan etablerade konsultbolag. Bland annat 

inom advokatyrket, som likt IT-konsulter jobbar på konsultbasis, har det uppkommit 

transfersummor när advokater flyttat mellan konkurrerande byråer. Då skall tilläggas att det i 

advokatbranschen inte förekommer börsnoterade bolag, utan firmorna ägs av seniora anställda 

vilka får dela på vinsten i aktie- eller kommanditbolaget i slutet av året Sådana incitament att 

stanna kvar inom firman saknar IT-konsulter, varför rörligheten kan antas vara lägre bland 

advokater än bland IT-konsulter, som ofta arbetar i börsnoterade företag. Ett sätt att få bukt 

med detta problem är att upprätta särskilda incitamentprogram – exempelvis optioner som 

förutsätter att man arbetar kvar på företaget – åt de anställda.  

 

Ett företag som funderar på att förvärva ett konsultbolag måste därför ställa sig frågan vem 

som äger och kontrollerar kundstocken och humankapitalet. Är det företaget eller de 

anställda? Detta är väsentligt viktigare än traditionella faktorer som nuvarande lönsamhet och 

beläggningsgrad per konsult och liknande.92 Att till exempel räkna ut det framtida 

ackumulerade kassaflödet är ointressant om de faktorer som skall ackumulera kassaflödet kan 

                                                 
89 Svensson, a.a. 
90 Svensson, a.a. 
91 Svensson, a.a. 
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försvinna. Som köpande företag se till det centralt att undersöka det varumärke man köper, 

och i vilken grad kunderna är lojala mot företaget istället för enskilda konsulter. Även 

företagets ”knowledge management” är av stor vikt.  

 

2.5.2 Humankapital – grunden till värdeskapande 

 

Vid transaktioner måste man som köpare ha insikt i vad och hur värde kommer skapas genom 

förvärvet. Vi menar, precis som Edvinsson, att det intellektuella kapitalet är den faktor som 

skapar värde, i synnerhet inom konsultföretag. Edvinsson själv uttrycker det som att: 

 

”Utan en framgångsrik mänsklig dimension i ett företag kommer inte resten av de 

värdeskapande aktiviteterna att fungera, hur sofistikerade teknologin än är. Ett olyckligt 

företag är värdelöst, ett företag utan värderingar har inget värde.” 93 

 

Humankapital framstår då som den centrala faktorn vid ett företagsförvärv inom IT-

konsultbranschen – som den faktor som skapar värde men således också som den faktor som 

skapar de största problemen vid ett förvärv. Företagsledningens problem blir dels att på ett 

adekvat och säkert sätt bedöma och fastställa humankapitalets värde hos ett eventuellt 

uppköpsobjekt, dels se till att det humankapital man fann i det köpta bolaget inte tar skada 

eller försvinner vid genomförandet av förvärvet. För som sagt: ”ett olyckligt företag är 

värdelöst”.   

 

Värderingen av humankapital är dessvärre ingen enkel operation. Hur kan man – framför allt 

som utomstående – värdera vilken kunskap som finns hos personal och chefer i ett företag? 

Utmaningen för köparen blir att identifiera och bedöma personalens möjlighet att i framtiden 

generera vinster samt uppskatta vilken förädling av denna färdighet det gemensamma 

företaget kan uppnå. Edvinsson lyfter ett antal mätinstrument i sin bok, varav vi intresserat 

oss för ett antal av dessa. För att få en bild av humankapitalets framtida lönsamhet bör man 

bedöma och mäta följande:94 

 

                                                                                                                                                         
92 Svensson, a.a. 
93 Edvinsson, a.a., s. 151. 
94 Edvinsson, a.a., s. 160 ff. 
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• Personalens motivation och kompetens. En trött personalstyrka är oerhört mycket 

sämre än en motiverad. Framför allt i ett skede du kreativitet, kunskap och 

kundrelationer ökar i vikt.95 Detta avspeglas givetvis redan i traditionella finansiella 

mått, men bör också utvärderas utifrån ett perspektiv där man lägger in framtida 

utveckling och påverkan som ett förvärv kan få.  

• Kvalitetsmedvetenhet hos företagets administratörer. Det är viktigt med adekvata 

stödfunktioner för att möjliggöra att så stor del av konsulternas tid faktureras hos 

kunder. 

• Personalens nätverk, inom och utanför företaget. Granska vilka nätverk personalen 

har för att möjliggöra inströmning av nya uppdrag och möjlighet att söka hjälp inom 

företaget eller utanför de uppgifter man inte själv bemästrar. 

• Personalomsättning. 

• Genomsnittlig anställningstid i företaget. 

• Utbildningsnivå hos personalen. En viktig parameter är att kontrollera om personalen 

har relevanta akademiska examina. I företag där det är just kunskap man säljer krävs 

det bevis att personalen besitter sådan. En examen är dels ett kvitto på nuvarande 

kunskap, och dels ett kvitta på förmågan till framtida inlärning. Dessutom kan det 

fungera som en kvalitetsstämpel för presumtiva kunder och en möjlighet för kunder att 

känna trygghet i konsultens kompetens även utan tidigare samarbete. 

• Vilken vidareutbildning personalen fått i företagets regi. Det är naturligtvis centralt att 

veta om det tidigare har satsats resurser på att få personalen att följa med i teknik- och 

kunskapsutvecklingen. En ständig uppdatering av personalens teoretiska kunskaper är 

centrala i ett kunskapsdrivet företag. Utan vidareutbildning är risken överhängande att 

företaget tappar i konkurrensförmåga på längre sikt. Köper man ett företag där 

vidareutbildning – som på kort sikt tynger resultatet – är eftersatt får de eftersatta 

investeringarna bäras av de köpande företaget. Precis som att man vid ett köp av ett 

åkeriföretag som har en undermålig lastbilspark blir tvungen att själv investera i nya 

lastbilar och därför rimligen skall betala mindre vid förvärvet. På samma sätt måste 

man investera i personalens kompetens vid köp av ett konsultbolag. 

• Förekomsten av nationaliteter och språkkunskaper i företaget. Vilken förmåga har 

företaget att attrahera och därmed konkurrera med företag som kommer från andra 

kulturer på en allt mer globaliserad marknad. 

                                                 
95 Daniel & Metcalf, a.a, s. 9. 



 37 

 2.5.3 Fokus på människor i företagstransaktioner 

 

I IT-konsultbranschen är arbetsuppgifter aldrig förbestämda utan skapas städigt genom nya 

kunder och nya projekt. Tillvägagångssättet att lösa varje ny arbetsuppgift är heller aldrig 

given på förhand utan vid varje nytt projekt gäller det att lösa unika problem. I en sådan 

situation är de anställda företagets enda reella tillgång. Men även om denna 

problembeskrivning hos många vunnit läpparnas bekännelse är verkligheten en annan.  

Daniel, Teresa A uttrycker det så här:  

 

“The relevance to mergers and acquisitions is simply this while most organizations (and 

management consulting firms, for that matter) have learned to say the right things about 

people and innovation and new rules of business, very few show any evidence of it in the 

actions they take. In the great majority of ventures, people are still clearly dealt with as costs 

of doing businesses potential cost savings if they can be eliminated rather than as assets. In 

general, we as yet have no way of even asking the question about each employee, What could 

this person bring to the future of this organization?  What gets asked is, What is the 

present economic value of this organizational role?” 96 

 

Hänsynen som måste tas i en företagstransaktion, eller snarare efter en transaktion är många. 

Framförallt måste hänsyn tas till de personer som bygger upp organisationen, och då som sagt 

inte bara en läpparnas bekännelse utan även i handling. Varje organisation har en kultur, 

outtalade regler och koder som trots att de är oskrivna, i mångt och mycket reglerar 

beslutsvägar och beteenden inom organisationen. Sådana företagskultur låter sig, när den väl 

etablerats svårligen förändras i någon större omfattning.97 För att förbättra möjligheterna för 

ett lyckat sammangående är integrationsprocessen central. Lars Wallenberg chefsjurist på 

Gunnebo menar att en integrationsplan för att sammanfoga två gamla verksamheterna måste 

vara i verket senast 30 dagar efter förvärvet är slutfört. Denna aspekt måste man således 

arbeta med parallellt med förvärvsprocessen, helst genom att tillsätta en integrationsansvarig. 

Eftersom de flesta förvärv inbegriper konkurrenter är det annars mycket lätt att det skapas en 

”vi-mot-dom”-anda.98  

 

                                                 
96 Daniel & Metcalf, a.a, s. 17 f 
97 Daniel & Metcalf, a.a, s. 27. 
98 Juhlin, Integrationen en kamp mot klockan, Pointtlex Legala Affärer, nr 3, år 2006. 
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Samtidigt som det är viktigt att ha en helhetssyn och skapa en god stämning i personalstyrkan 

får man inte glömma de nyckelpersoner som kanske varit en bidragande faktor till förvärvet 

eller i alla fall är centrala för en fortsatt lyckosam verksamhet. För att identifiera dessa måste 

man ställa sig två frågor. Dels vem adderar ett högt värde till organisationen, och dels i vilken 

grad skapas detta värde av personliga attribut som just denna individ innehar.99 Det bör 

påpekas att dessa nyckelpersoner inte bara behöver vara i en ledande ställning utan man finner 

dem också – kanske framförallt i konsultföretag – ute i organisationen. Samtidigt behöver en 

skicklig tekniker inte vara speciellt svår att ersätta då dess höga bidrag till organisationen lika 

gärna kan ges av en annan skicklig tekniker. Fokus är på de personer som bidrar med ett högt 

värde och som inte går att ersätt, exempelvis en konsult med en förmåga att ta in nya kunder 

och behålla dessa inom företaget. Fråga att lösa för ledningen i företagen är hur man behåller 

dessa nyckelpersoner i en tid där skiftena mellan arbetsgivare blir allt mer frekventa. Den 

lojalitet som ändock byggts upp mellan ett bolag och dess nyckelpersoner försvinner inte 

sällan vid ett förvärv.100 I ett sådant läge gäller det att snarast efter att man lyckats identifiera 

dessa personer börjar återskapa den lojalitet som fanns. Arketypen för ett företag som är 

beroende av nyckelpersoner är just IT-branschen, här är det dessutom inte ovanligt att man 

har olika optionsprogram för att behålla nyckelpersoner. Och det är inte heller ovanligt att 

man gör förvärv just för att anskaffa spetskompetens.101 Att ha spetskompetens i företaget 

behöver dock inte betyda att du åtnjuter dess fulla potential. Ett företags nyckelpersoner är 

rimligen medvetna om sin betydelse och det är inte självklart att de låter företaget dra fördel 

av deras fulla kompetens. För att dessa personer skall producera på den nivå de har möjlighet 

att uppnå måste det finnas en lojalitet och ett deltagande i företaget från nyckelpersonernas 

sida. Detta löser man som vi varit inne på ofta genom olika incitamentprogram. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Daniel & Metcalf, a.a, s. 42. 
100 Daniel & Metcalf, a.a, s. 43. 
101 Daniel & Metcalf, a.a, s. 44. 
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3. Särskilda delen 

 

I förevarande uppsats avser vi att undersöka tre transaktioner mellan företag i IT-

konsultbranschen. Undersökningen, vilken mestadels sker medelst intervjuer, kommer att 

omfatta IT-konsultbolag vilka, ur organisationshänseende, är uppbyggda på samma sätt och 

befinner sig i liknande faser i deras utveckling, även om skillnader i storlek förkommer. 

Samtliga bolag utgör goda exempel på kunskapsföretag, vilka kännetecknas av att det är de 

anställdas problemlösningskompetens som utgör företagets huvudsakliga kärnverksamhet. 

Vidare anser vi att företagen på ett bra sätt representerar en viktig bransch, vilken är på stark 

frammarsch i Sverige och framgent lär bidra med ny teoribildning inom exempelvis 

ledarskaps- och organisationsforskning. Företagen är sålunda att anse som branschlegio och 

torde vidare kunna svara för konsultintensiva verksamheter i allmänhet. De transaktioner vi 

valt att begagna oss av som referensobjekt är följande: 

 

• WM-datas köp av Novo Group 

• Frontecs samgående med Acando 

• Telecas köp av AU Systems 

 

Transaktionerna kommer att utgöra grunden för vår slutsats och det är sålunda dessa 

transaktioner vi valt att lägga fokus på genom genomförandet av grundläggande och 

djupgående intervjuer.  

 

3.1  Transaktionen mellan WM-data och Novo Group  

 

3.1.1 Företagsinformation WM-data 

WM-data grundades 1969 i Stockholm och erhöll bensinbolaget Esso som sin första kund. 

Sedan dess har bolaget växt i en rask takt för att år 2006 inneha ca 9 000 medarbetare och 

omsätta drygt 10 000 MSEK.102 1985 valde ledningen för WM-data att notera företaget på 

Stockholms fondbörs i syfte att erhålla välbehövliga medel och implicita utfästelser inför 

framtida företagsförvärv. Denna strategiförändring medförde sedermera att WM-data 1987 

genomförde sina första företagsförvärv då man bl.a. förvärvade Consab.103 Ett flertal större 

                                                 
102 Se vidare Årsredovisningen för WM-data verksamhetsåret 2005, s. 5 f. 
103 Detta första år av företagstransaktioner, förvärvades tillika företagen Linus, Epos och Datareal. 
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och mindre förvärv kom att genomföras de två följande decennierna och år 2003 lade WM-

data ett offentligt bud på det finska IT-konsultbolaget Novo Group, vilket man sedermera 

förvärvade året efter.104 

 

WM-data har som uttalad vision, eller långsiktigt mål, att vara den samarbetspartner som 

nödställda företag väljer före andra IT-konsulter med liknande inriktning. WM-data skall med 

andra ord vara det självklara förstahandsvalet till följd av marknadsposition och 

leveransförmåga. Vidare skall WM-data stå för ”kvalitet och pålitlighet” och deras 

tillhandahållna tjänster och därigenom uppkomna lösningar, skall kännetecknas av ”kreativitet 

och innovation”. WM-data anser dock inte att man kan vara bäst på samtliga affärsområden 

varför man sålunda koncentrerar sig på ett antal branscher och områden där de enligt egen 

utsago har kvalifikationer att nå deras uppsatta långsiktiga mål och uttalade vision.105 

 

Nyckeln till goda resultat ligger i att förstå kundernas verksamhet och de affärsmässiga 

förutsättningar som gäller för varje enskild kund. Genom att förstå kundernas och marknadens 

behov, inom de branscher och områden varje enskild kund fokuserar på, och anpassa sina 

tjänster och lösningar till dessa, genererar WM-data långsiktiga och bärkraftiga 

affärsrelationer. Sålunda har kunskap om kundernas branscher och verksamhet kommit att bli 

en central beståndsdel i deras strategi. Det är också något som de själva gärna framhåller: 

”Genom att på djupet förstå våra kunders föränderliga behov och anpassa våra lösningar till 

dessa, kan vi inom ramen för långa kund- och affärsrelationer utveckla, förvalta och ta ansvar 

för hela funktioner hos företag och organisationer”.106 WM-datas stora intresse för kundens 

behov resulterade i att man 1994 valdes till Årets tjänsteföretag.  

 

WM-data möter de av kunden uppställda kraven, på kvalitet och kostnadseffektivitet, genom 

att aktivt verka för att standardisera och industrialisera sina egna utvecklingars fortskridanden, 

liksom de lösningar man levererar till sina kunder.107 Beträffande WM-datas egen 

utvecklingsverksamhet, handlar mycket av denna om att möta marknadens ökade krav på 

kvalitet, kundstöd och effektvitet nu när WM-data i allt högre utsträckning tar ansvar för 

helheten i de affärskritiska lösningarna.  

 

                                                 
104 http://www.wmdata.se/wmwebb/Menu4/History/FirstYrs.asp?TId=4&BId=93, 2006-04-25. 
105 http://www.wmdata.se/wmwebb/Menu4/vision.asp?TId=4&BId=127, 2006-04-25. 
106 http://www.wmdata.se/wmwebb/Menu4/goal.asp?TId=4&BId=130, 2006-04-25. 
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WM-data har en vinstmarginal på 10 procent som lönsamhetsmål, vilket enligt dem själva, 

gott och väl, ger förväntad avkastning på investerat kapital för deras aktieägare. Vidare ger 

den önskvärda vinstmarginalen en lönsamhet som skapar plats för bibehållen utveckling av 

WM-datas verksamhet, exempelvis genom affärs- och kompetensutveckling samt genom 

ytterligare kompletterande företagsförvärv.108 

 

WM-data har för att uppfylla sina strategier och långsiktiga mål, ställt upp tre grundläggande 

värderingar som skall prägla verksamheten i dess helhet samt fungera som ledstjärna för de 

enskilda medarbetare i deras dagliga utförande av arbete som agent och representativ enhet 

för WM-data. Dessa är närhet, pålitlighet och resultat.109  

 

Närhet  

Närhet bygger på medverkan och intresse, om nyfikenhet och viljan att förstå. WM-data 

menar att närhet är viktigt i alla sammanhang och mot alla intressenter. En tillgänglig och 

yrkesmässig atmosfär skall sätta sin prägel på grunden för den företagskultur WM-data värnar 

om. 

 

Pålitlighet  

Pålitlighet är en central beståndsdel för bibehållandet av långa och orubbliga kundrelationer. 

Tillförlitligheten skall dock ej enkom ses som en extern företeelse utan är tillika grunden för 

att förhållandena mellan medarbetare skall fungera på ett tillfredställande sätt. Genom att leva 

upp till de förpliktelser WM-data utfäst samt hålla en hög kvalitet i allt genomfört arbete, 

förtjänar WM-data extern trovärdighet. 

 

Resultat  

Resultat syftar på det uppkomna värde som WM-datas prestationer skapar. Dels i relation till 

kunderna, dels för WM-datas interna utveckling. Genom att förena WM-datas tidigare 

kunskap med de nyvunna erfarenheter de erhållit, kan WM-data öka sin effektivitet och 

således generera värde för alla inblandade parter. 

                                                                                                                                                         
107 Se vidare Årsredovisningen för WM-data verksamhetsåret 2005, s. 8 ff. 
108 http://www.wmdata.se/wmwebb/Menu4/goal.asp?TId=4&BId=130, 2006-04-25. 
109 http://www.wmdata.se/wmwebb/content.asp?TId=1&div=Menu3, 2006-04-25. 
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3.1.2 WM-datas förvärv av Novo Group 

 

Uppgifterna i denna del är baserade på en intervju med Camilla Öberg på WM-datas Treasury 

& Investor Relations-avdelning den 3 maj 2006, vilken vi genomförde i samband med den 

empiriska studien i förevarande metoduppsats. 

 

Planerna på ett förvärv av Novo Group kom enligt Öberg från koncernchefen Crister 

Stjernfelt, vilken under en längre tid haft ögonen på den finska Internetkonsultmarknaden i 

allmänhet och Novo Group i synnerhet. Novo Group fanns med på en önskelista av tänkbara 

förvärvskandidater vilken hade upprättas av styrelsen året före transaktionen. Förvärvet 

genomfördes dock betydligt snabbare än vad WM-data hade tänkt sig då man erhöll uppgifter 

från en finsk Corporate finance-firma att ett annat företag var intresserat av att köpa Novo 

Group. Sökandet av Novo Group som målbolag kom sålunda att ske medelst egna 

undersökningar utifrån specifika sökkriterier samt rekommendationer av externa 

konsultbolag.    

 

WM-datas förvärv av det börsnoterade finska bolaget Novo Group är den största 

transaktionen i företagets historia; prislappen landade på 1,5 miljarder kr efter en budgivning 

med andra intressenter.110 Trots transaktionens betydande storlek följde dock förvärvet WM-

datas uttalade förvärvsstrategi. Denna går i huvudsak ut på att bolaget vill växa på de 

marknader där man redan finns idag – framför allt Norden men även Baltikum.111 Det är, 

enligt Öberg, strategiskt viktigt för WM-data att dels växa på de marknader där man finns, 

dels att genomföra förvärv som genererar många kunder som passar in i bolagets segment.  

  

Vid sökandet av intressanta bolag för förvärv, analyseras de synergier vilka kan uppkomma. 

Dels kostnadsbesparingar, vilka enkelt kan identifieras, dels merförsäljning, vilket är betydligt 

svårare att uppskatta. Vidare uppskattar man det strategiska värdet i övrigt samt vilken 

påverkan förvärvet har i förhållande till konkurrenterna. Efter att intressanta objekt funnits 

följer en värderingsprocess. I huvudsak gafflar WM-data in sina förvärv genom en 

                                                 
110 WM-data har efter förvärvet av Novo Group även förvärvat ett annat stort konsultbolag, Atos Origin Nordic, 
vilket innebar ett tillskott av antalet anställda med ca 1 300 st. Noterbart är att WM-data genomförde 11 stycken  
företagstransaktioner under 2005. Se vidare Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005 s. 35. 
111 Att man från WM-datas sida har en stark inriktning på att ta och behålla marknadsandelar i Norden går tillika 
att läsa i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, där de baltiska staterna lyfts fram som nästa stora  
tillväxtområde för WM-datas konsulttjänster. Se vidare s. 17 ff. i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005. 
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kassaflödesanalys och en känslighetsanalys där man tittar på hur förändringar slår mot 

förvärvet. 

 

Förvärvet av Novo Group passade därmed mycket väl in i denna mall. Målföretaget var en 

relativt stor aktör i Finland – en marknad som WM-data länge prioriterat att växa på eftersom 

man betraktar den som mycket attraktiv till följd av stora expansionsmöjligheter. Före 

förvärvet hade WM-data endast 500 medarbetare i landet och TietoEnator var helt 

dominerande på marknaden, eller monopolist för att använda Öbergs egna ord. Då organisk 

tillväxt inte sågs som ett reellt tillväxtalternativ på den finska marknaden vände man blickarna 

mot Novo Group, som påminde starkt om WM-data genom att erbjuda ”hela sortens utbud”. 

Därtill var Novo Group inriktade mot den publika sektorn, vilket Öberg framhöll som viktigt. 

 

Genom förvärvet av Novo Group fick WM-data en betydligt större plattform i Finland – 500 

medarbetare förvandlades till 2 000 – vilket möjliggjort att man nu på allvar kan konkurrera 

med TietorEnator om de större kunderna.112 Öberg hävdar bestämt att WM-data kunnat räkna 

hem affären – trots att priset blev tämligen högt till följd av ovan nämnda budstrid – eftersom 

man har växt på den finska marknaden, nått en stor kundstock och numera kan konkurrera om 

större kontrakt med TietorEnator. Vidare har man uppnått betydande synergieffekter, varvid 

de på kostnadssidan naturligtvis varit enklast att vidimera. 

 

Öberg anser att det är mycket svårt att köpa konsulter. WM-data har inte någon uppställd 

strategi att köpa konsulter, utan köper istället strukturkapital. Strukturkapitalet består dels av 

den teknik, de system och den kunskap som finns i företagets struktur, dels av de kunder och 

den lojalitet dessa har mot bolaget.  

 

Det förekommer även att WM-data köper bolag för att komma åt vissa lokala marknader där 

man har en svag ställning. I huvudsak riktar WM-data in sig på bolag vars tillgångar består av 

både kompetens och en stark kundstock. I princip köper man kundstocken, i mindre förvärv 

har det till och med förekommit att man köper ett företag enbart för att knyta till sig en stor 

kund som kan uppta stora delar av företagets omsättning. Vid bedömningen av kundstocken 

får man väga in dess historia, dvs. hur gamla kunder målföretaget har. Ofta är kunderna också 

                                                 
112 Något som framhålls som särskilt viktigt enligt Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, eftersom WM-
data spår att konkurrensen om kunderna och jakten på marknadsandelar kommer att intensifieras under 2006 och 
framgent, s. 19. 
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låsta till företaget via ett tekniskt system eller liknande produkter som de köper av företaget. 

Tanken är med andra ord att konsulter i det köpta bolaget skall kunna lämna målbolaget utan 

att hela företaget faller. Integreringen av personalen i det köpta bolaget sker mycket snabbt 

vilket medför att man inte får ”vi- och dom-känsla”, utan skapar en helhet snabbt. En annan 

viktig aspekt vid värdering av kunder är att de kunder som målföretaget har skall passa WM-

data; de skall efterfråga tjänster på områden där WM-data är starka och kan erbjuda kunderna 

nya tjänster som de ännu ej köper från målföretaget. 

 

I samband med köp av konsultintensiva bolag är det centralt att söka identifiera målbolagets 

nyckelpersoner. Detta är särskilt viktigt vid mindre förvärv, där nyckelpersonerna är viktigare 

än kundstocken. Utan nyckelpersoner kan verksamheten svårligen fortlöpa på ett 

tillfredställande sätt, ty större delen av värdet på bolaget består av den kompetens som dessa 

sammanhållande nyckelpersoner besitter. Öberg anser att WM-data, vid deras mindre förvärv, 

förhållandevis enkelt kan hitta de personer som utgör målbolagets nyckelpersoner, då 

personalmaterian ej är mer omfattande än att man kan genomföra djuplodande intervjuer med 

de anställda. Vidare är det inte ovanligt att dessa nyckelpersoner sammanfaller med ägarna, 

varför man får god insikt i deras kompetens under förvärvets gång. I sådana fall söker man 

försäkra sig om att de gamla ägarna stannar i bolaget.  

 

Det finns utöver intervjumetoden även möjlighet att granska lönelistor m.m. för att därigenom 

erhålla uppgifter, låt vara vaga sådana, om vilka som kan anses vara nyckelpersoner.  Ett 

ytterliggare problem som Öberg nämner och som man måste väga in är att personalen i 

målföretaget kan vara överbetald. Framför allt finns nämnda problematik i mindre bolag som 

bildades under IT-yran. Dessa har i många fall väsentligt högre löneläge än WM-data. 

Problem kan uppstå om WM-data inte kan erbjuda dessa den lön eller den löneutveckling de 

vant sig vid vilket kan skapa missnöje och risk för avhopp.  

 

Vid förvärvet av Novo Group kom dock skaran av nyckelpersoner att bli omfattande vilket 

innebar att man ej kunde vända sig till alla dessa före transaktionens genomförande. De 

personer som kontaktades vid förvärvet av Novo Group var endast styrelsen och de största 

aktieägarna, då bolaget var publikt noterat på börsen i Helsingsfors. WM-data erhöll dock viss 

information från VD:n i Novo Group då denne på bästa sätt kunde redogöra för hur 
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situationen såg ut i bolaget. Kretsen av informerade var sålunda snäv. Öberg hävdar att det, 

vid samtliga transaktioner, finns en poäng i att ej lansera sina idéer för tidigt till en större 

skara anställda, då dessa kan komma att agera annorstädes i sitt utövande av arbetsuppgifterna 

under den osäkerhet som då kan komma att uppstå. Denna företeelse är inte önskvärd för 

någon typ av köpare. Noterbart är vidare att då WM-data är ett noterat börsbolag finns det risk 

med informationsläckage vilket innebär att informationskretsen bör hållas så snävt som 

möjligt.   

  

Vid köpet av Novo Group genomfördes, omgående efter att köpet genomförts, en genomgång 

av strukturen i Novo Group vilket innebar att nyckelpersonerna identifierades. Då Novo 

Group var ett publikt bolag innebar detta att nyckelpersonerna och ägarna inte sammanföll, 

vilket vanligen är fallet i mindre bolag. Sålunda fanns det inga möjligheter att låsa in 

nyckelpersonerna vid själva transaktionen med klausuler och andra dylika incitament. WM-

data löste dock detta genom att omgående efter transaktionen belysa för de funna 

nyckelpersonerna att de hade goda utsikter att avancera inom WM-data inom en snar framtid. 

Vidare påpekade Öberg att man i WM-data även har ett optionsprogram för utvalda 

nyckelpersoner. Antalet som omfattas av dessa optioner är dock enkom 100 stycken av 

samtliga anställda, varför alla de man önskar hålla kvar i bolaget inte täcks in i 

optionsprogrammet.113 

 

Vid transaktioner av denna storlek finns det, enligt Öberg, ej samma utrymme för anställda att 

säga upp sig och ta kunder med sig, då kontrakten mellan kunden och WM-data oftast innebär 

stora uppdrag vilka enskilda avhoppare ej kan ro i land. Generellt menar Öberg att WM-data 

arbetar med så pass stora kontrakt och kunder att möjligheten för enskilda konsulter att ta med 

sig kunder är små. Problemen är dock större vid köp av mindre bolag där risken finns att 

nyckelpersoner hoppar av och att dessa dessutom tar med sig kunder. Öberg konstaterar att 

WM-data inte gör förvärv om de inte kan försäkra sig om att kunderna och nyckelpersonerna 

stannar, med brasklappen att misstag ibland sker. Få nyckelpersoner har lämnat Novo Group 

efter förvärvet vilket, Öberg påpekar, även gäller för WM-datas övriga företagsförvärv. 

Transaktionerna har sålunda varit lyckade ur ett humankapitalperspektiv och värde har 

tillskapats. 

                                                 
113 WM-datas optionsprogram för nyckelpersoner sjösattes 2001 och skapades för att ge de berörda anställda 
samma mål som aktieägarna. Styrelsen i WM-data är dock ej berörd av optionsprogrammet. Se vidare  
kostnadskalkyler för optionsprogrammet i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, s. 28 samt s. 67, not 27. 
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Öberg menar att förvärv inte är den enda strategin för WM-data att växa. Man har under ett 

antal år gjort en stor mängd förvärv, i stor utsträckning därför att man i spåren av IT-kraschen 

kunde få företag till bra priser. I dagens läge, där riskkapitalister driver upp köpeskillingen vid 

förvärv, menar Öberg att WM-data istället bör växa genom organisk tillväxt framgent. De 

genomförda förvärven har dock bemötts positivt av marknaden. 

 

3.1.3  Marknadens reaktion 

 

3.1.3.1 Analytikernas åsikter 

 

Danske Equities 

”Nyheten om att bolaget skall köpa finländska Novo Group Oyj som ses som strategiskt 

korrekt, om än något dyrt, och ökar samtidigt risken.”114 

 

Börsinsikt 

”WM-Data förvärvar Novo Group och tar därmed upp kampen med TietoEnator på den 

lukrativa finska marknaden. Human Securities är dock inte överdrivet förtjusta i köpet. 

Human Securities ger trots detta aktien rekommendationen köp till följd av branschens starka 

momentum.”115 

 

3.1.3.2 Kortsiktig börskurs i köparbolaget 

 

Ur ett koprtsiktigt perspektiv på börskursen i WM-data i en tidrymd av dag för 

offentliggörande av transaktionen samt därpå följande fyra dagar, går det att utläsa 

marknadens initiala bedömning av förvärvet. Vilken nedan redogörs för, sjönk kursen ytterst 

lite dagen efter för att sedermera stabilisera sig på en nivå i paritet med dag före 

transaktionens offentliggörande. Volymfaktorn ökade dock i samband med förvärvets 

presentation vilket är vanligt förekommande när nyheter kring ett bolags verksamhet 

presenteras. Noterbart är dock att börsens övergripande fluktuationer och humör, ej är 

inbegripna i nedan diagram. 

 

                                                                                                                                                         
 
114 Se vidare, Upprepar sälj efter rapport, analys av Danske Equities per den 2003-10-31.   
115 Se vidare, Starkt momentum ger rekommendationen köp, analys av Börsinsikt per den 2004-01-19. 
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Datum  Öppningskurs  Köp  Sälj  Högsta Lägsta Stängningskurs Volym  

2003-11-04 15.40 15.10 15.20 15.50 15.10 15.20 2086139 

2003-10-03 15.20 15.30 15.40 15.50 15.10 15.30 3049031 

2003-10-31 15.00 15.10 15.20 15.20 14.70 15.20 2587952 

2003-10-30 15.40 14.90 15.00 15.40 14.80 15.00 3832996 

2003-10-29 15.60 15.10 15.20 15.80 14.70 15.20 3876727 

2003-10-28 14.80 15.30 15.40 15.40 14.80 15.40 1408186 

 

Bild 3.1.3.2. Kortsiktiga börskurser i köparbolaget. Röd markerar dag för offentliggörande av 

förvärv, Källa; OMX Stockholmbörsen. 

 

3.1.3.3 Långsiktig börskurs i köparbolaget 

 

Ur ett långsiktigt perspektiv beträffande börskursen i WM-data kan följande sägas. Kursen har 

följt OMX Stockholm 30. Troligen ligger den under med anledning av det stora kursfall som 

ytterst drabbade It-konsulter under 2001-2002. Vid It-bubblan låg flertalet av it-bolagen långt 

över generalindex för stockholmsbörsen. Fallet blev desto större varpå WM-data därefter ej 

har nått upp till OMX Stockholm 30 nivån igen. Efter att transaktionen offentliggjordes ökade 

WM-datas aktiekurs med ca 30 % under början av 2004. Denna uppgång åtföljdes av en 

nedgång till en nivå under den nivå vilken förelåg vid tidpunkten för offentliggörandet av 

transaktionen. Därpå har kursen stigit konstant vilket inneburit att kursen, i maj 2006, har 

stigit ca 60 %.  Noterbart är dock att börsen överlag haft en positiv trend sedan mars 2003, 

varpå den långsiktiga kursens utveckling sålunda ej enkom beror på företagsindividuella 

händelser. 
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Bild 3.1.3.3. Långsiktig börskurs i WM-data. Den blå kurvan markerar utvecklingen 

för OMX Stockholm 30 och den gröna markerar utvecklingen för WM-data. Den röda 

linjen markerar dag för transaktionens tillkännagivande. Källa och grafik; www.dn.se

  

3.1.4 Köparbolagets officiella motiv till förvärvet 

 

WM-data har i sin kommunikation till marknaden angett följande motiv bakom förvärvet av 

Novo group116: 

 

• Ledande nordiskt IT-företag 

- sammanslagningen skapar en nordisk ledande koncern inom IT-tjänster. 

- det sammanslagna bolaget uppnår en omsättning på cirka 1,1 miljarder euro och 

kommer att ha 8 300 anställda. 

- det sammanslagna bolagets börsvärde blir cirka 700 miljoner euro. 

• Industriella fördelar  

- kompletterande geografisk täckning och kompletterande kundsegment. 

- utökad förmåga att tillhandahålla tjänster till nordiska företag och organisationer 

över hela regionen. 

- ledande marknadsposition i Finland med stark lokal närvaro och konkurrenskraftigt 

utbud av tjänster inklusive mjukvarulösningar, systemintegration, vertikal industriell 

kompetens samt tjänster inom outsourcing. 

• Kostnads- och intäktssynergier 

- årliga kostnadsbesparingar om minst 6 miljoner euro med full effekt från och med 

2005. 

- betydande intäktssynergier förväntas. 

I en artikel i Dagens Industri samma dag som förvärvet presenterades kan man läsa följande: 

 ” WM-data räknar med årliga kostnadsbesparingar på minst 6 miljoner euro med full effekt 

från 2005 när bolaget köper den finländska IT-koncernen Novo Group. WM-data räknar även 

med intäktssynergier som är "betydande", skriver bolaget i ett pressmeddelande. Kostnaderna 

för att nå synergierna bedöms vara 12-15 miljoner euro.” Köpet av Novo skall öka WM-datas 

                                                 
116 Pressmeddelande 2003-10-29 09:30. WM-data och Novo Group skapar ett ledande nordiskt IT-företag. 
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möjligheter att ta hem outsourcingkontrakt på den lönsamma finländska marknaden. Det 

uppger WM-datas finanschef Rickard Petri, som tror att den finländska marknaden skall 

kunna behålla sin goda lönsamhet även på sikt. "Vi har tidigare varit för små i Finland. Den 

finländska marknaden är intressant i sig och tillåter bättre lönsamhet än andra marknader, 

vilket bidragit till vårt intresse. Till lönsamheten bidrar konkurrensstrukturen i Finland", säger 

Rickard Petri. De kostnadssynergier om minst 6 miljoner euro WM-data räknar med till följd 

av samgåendet hänför sig till bland annat gemensamma lokaler, administrativa funktioner, 

kostnader för Novos börsnotering, utvecklingsaktiviteter samt på driftsidan. "Vad gäller drift 

är det samma tänkande som i vår affär med danska DM-data", säger Rickard Petri.  

Intäktssynergierna, som i WM-datas pressmeddelande beskrivs som "betydande", vill han 

dock inte kvantifiera. "Kostnader är lätta att räkna på, intäkterna är svårare. Men Novo har ett 

antal produkter som vi är övertygade om kan säljas genom WM-datas nordiska organisation. 

Och den kombinerade verksamheten har bättre förmåga att ta outsourcingaffärer", säger 

Rickard Petri.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Dagens Industri, 2003-10-29, WM-data lägger ett bud på finländska Novo Group som totalt värderas till 
cirka 1,8 miljarder kronor. 
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3.2  Transaktionen mellan Frontec och Acando  

 

3.2.1 Företagsinformation  

 

Då förevarande uppsats har som syfte att analysera det köpande bolagets intentioner och 

bakomliggande mål med förvärvet av ett annat IT-konsultbolag, har vi för uppsatsens 

stringens valt att likställa Acando såsom köpare även om Frontec, såsom börsnoterat, officiellt 

var köpare samt den mest etablerade av aktörerna vid tidpunkten för sammanslagningen. 

 

Frontec 

Frontec påbörjade sin verksamhet 1981 och det första kontoret etablerades i Stockholm vilken 

sedermera blev Frontec-gruppens huvudkontor. I början var Frontec ett bolag med fokus på 

djup teknisk kompetens med inriktning på kundernas produktutveckling. Under slutet av 80-

talet omformulerades företagets affärsidé till ett fokus på tid och effektivitet. Detta resulterade 

under 1990-talet till skapandet av egen programvaru-utveckling, bl.a. i form av 

integrationsprodukten AMTrix, ett nytt system för att utbyta information mellan tekniska och 

administrativa komponenter. 

 

Sedan början av 1990-talet, då Frontec förvärvade IDK Datakonsulter, förändrades 

inriktningen alltmer mot tillhandahållanden av verksamhetsförbättring och eBusiness-

lösningar med integration som ledande idé. Mellan åren 1990 till 1996 etablerade Frontec 

ytterligare fyra regionkontor och noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni 1995.118 

 

Frontecs affärsidé var att ”utveckla våra kunders verksamhet mot eBusiness genom att vara 

specialister på integration av processer och teknik med arbetssätt som enklare och snabbare 

ger resultat”. Affärsidén gällde för bolagets hela verksamhet och syftade till att frambringa 

kundnytta genom att offerera ett ansenligt utbud av tjänster och IT-lösningar där samtliga 

delar i kundernas verksamhet, organisation, utveckling och teknologi integrerades. Målet och 

företagets långsiktiga strategi var sålunda att hjälpa deras kunder att utveckla dem till e-

Businessföretag genom de verktyg som Frontec tillhandahöll. Frontec själva sammanfattade 

det hela med följande ord: ”Våra verktyg är innovativa tjänster och integrerade lösningar som 

vi paketerar i färdiga kundanpassade koncept med tydligt leveransinnehåll och uttalad 

                                                 
118 Dessa kontor låg i Göteborg, Linköping, Malmö och Luleå. 
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kundnytta. En lösning från Frontec skall alltid korta ledtider i kundens verksamhet bättre än 

lösningar från andra leverantörer. Genom att effektivare genomföra innovativa åtgärder med 

hög kvalitet skall vi spara tid åt våra kunder och förbättra deras möjligheter till affärer nu och 

i framtiden.”119 

 

Bland kunderna återfanns ett flertal av de största företagen i Sverige. Dessa finns i stor 

utsträckning kvar som kunder idag: Airbus, AstraZeneca, Ericsson, TeliaSonera, StoraEnso, 

Volkswagen och Volvo.  

 

Acando 

Acando startade sin verksamhet 1999 och utvecklades snabbt till ett av de ledande IT-

konsultföretagen med fokus på sammankopplingar av verksamhetsförståelse och IT-

kunnande. Acando ägdes till fullo av riskkapitalister. 

 

AcandoFrontec 

AcandoFrontec skapades 2003, genom en sammanslagning av Acando AB och Frontec 

Sverige AB. Vid sammanslagningen hade båda aktörerna genomgått det hårda stålbad som 

drabbat konsultintensiva branscher i allmänhet och IT-konsultbranschen i synnerhet. Vid 

utgången av år 2003 uppvisade AcandoFrontec en förlust om ca 80 miljoner, varpå 

omfattande besparingsprogram samt integrationsförbättrande åtgärder sjösattes för att komma 

till rätta med de skenande kostnaderna och åstadkomma lönsamhet. Redan 2004 kom 

effekterna av åtgärderna att synas och tillsammans med en ökad kundefterfrågan innebar 

förbättringsprogrammet ett rejält förbättrat resultat. Trenden har därefter hållit i sig och 

AcandoFrontec har därpå visat betydligt bättre resultat de senaste åren.120 

 

Acandofrontec har efter sammanslagningen tillika valt att slå sig samman med ett annat stort 

konsultbolag, Resco. Denna transaktion är genomförd till fullo först under detta år, varpå den 

nyskapade konsultjätten kommer att ta namnet Acando och vara noterat på OMX 

Stockholmsbörsens O-lista. Omsättningen för koncernen kommer att bli över 1 miljard kronor 

och bolaget kommer att ha omkring 1 000 medarbetare i sju olika länder.121 Acando verkar 

idag som samarbetspartner till ett flertal av världens ledande mjukvaruleverantörer, däribland 

                                                 
119 www.frontec.se/index1.htm, 2003-03-23. 
120 Se Årsredovisningen för 2005, AcandoFrontec AB, s. 31. 
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SAP, Microsoft och IBM. Acandos vision är att vara norra Europas ledande regionala 

konsultföretag för verksamhetsförbättringar medelst informationsteknik. 

 

 

Bild 3.2.1, Flödesschema avseende förflutna samt förevarande företagshändelser i 

AcandoFrontec. 

 

Det nyskapade Acandos affärsidé och långsiktiga mål, liknar de fundamentala tankar som 

byggde Frontec. Dels erbjuds en bred kompetens inom verksamhetsutveckling, affärssystem 

och IT. Dels menar Acando att man är specialiserade på att, gemensamt med kunden, urskilja 

och förverkliga verksamhetsförbättringar genom att utveckla organisation, processer och 

IT.122  

 

3.2.2 Acandos sammanslagning med Frontec 

 

Uppgifterna i denna del är baserade på en intervju den 8 maj 2006 med Henrik Pramdell, 

Controller på AcandoFrontec, vilken vi genomförde i samband med den empiriska studien i 

förevarande metoduppsats. Pramdell har medverkat aktivt i integrationen efter 

sammanslagningen mellan Frontec och Acando. 

 

Sammanslagningen mellan Acando och Frontec, vilken genomfördes under 2003, innebar en 

sammanslagning av två på marknaden framstående bolag, vilka dock ej direkt konkurrerade 

om samma kunder, med anledning av bolagens disparata inriktningar. Vid tidpunkten för 

                                                                                                                                                         
121 Totalt har Acando sju kontor i Sverige, tre kontor i Tyskland, ett kontor i Finland och två kontor i Estland 
samt kontor i Litauen, Rumänien och Serbien. 
122 http://www.frontec.se/, 2006-05-02. 
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förvärvet var Frontec noterat på Stockholmsbörsen med en mycket spridd aktieägarkrets, även 

om det fanns stora A-aktieägare vilka stod för ca 40 % av rösterna. Ägarstrukturen på 

Acandos sida var olikartad från Frontecs, i det avseendet att Acando var onoterat och ägt av 

riskkapitalister och investerare, vilka inte var fler än 10 stycken.123 

 

Den sittande ledningen i det dåvarande Acando hade lyckats med att få bolaget på fötter 

genom idogt och väl utfört arbete. Anledningen till eftersökandet av ett bolag berodde på att 

man från Acandos sida önskade stordriftsfördelar för att fortsätta sin lyckade utveckling. Vid 

processen kring eftersökandet av adekvata sammanslagningsobjekt var dock ej externa 

eftersökare delaktiga såsom exempelvis investmentbanker. 

 

Kontakterna togs initialt mellan de största aktieägarna, vilka kontrollerade mer än 40 % i 

Frontec, för att få dem med på affären. Flertalet av dessa aktieägare var grundare till Frontec 

vilka fortfarande satt kvar i styrelsen för Frontec. När kontakterna mellan parterna uppkom 

insåg båda sidorna fördelarna som skulle kunna uppstå vid en sammanslagning. När 

storägarna i Frontec godkänt de vidare planerna införlivades även Frontecs CEO samt CFO i 

processen för att redogöra för bolagets verksamhet samt säkerställandet av en fullgod 

företagsbesiktning. Från Acandos sida leddes arbetet av CEO, CFO och controller Pramdell. 

 

Vid förvärvet genomfördes en riktad nyemission till aktieägarna i Acando varpå det officiellt 

betecknades som ett köp genomfört av Frontec. Att ett normalt förvärv av Acando dock ej 

förelåg går att finna i en rad indikationer. Bland annat tillträdde Acandos CEO samt CFO 

samma poster i det nyskapade AcandoFrontec, vilket torde innebära att Acando trots den 

officiella beteckningen tog rodret i det nyskapade bolaget. Noterbart är dock att Frontecs 

styrelseordförande fortsatte som styrelseordförande även i AcandoFrontec.  

 

Vilka var då de avgörande faktorerna för att sammanslagningen skulle genomföras. Enligt 

Pramdell var den huvudsakliga orsaken att erhålla skalfördelar. Vidare innebar 

sammanslagningen att en strategisk geografisk utvidgning skapades då Acando var starka i 

Stockholmsregionen och Frontec hade sin huvudsakliga verksamhet i västra Sverige.124  

 

                                                 
123 Bland dessa investerare fanns Custos, Kinnevik, Orkla och Nordic Capital. 
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Pramdell menar vidare att man i deras bransch endera är en liten aktör med mycket 

specialiserad inriktning, eller en stor aktör vilken kan komma åt de stora kunderna. Bolagen 

såg stordriftsfördelar och skalfördelar där man kunde nyttja respektive bolags kunder på hela 

den nya koncernens erbjudanden. Före ett förvärv genomförs eftersökningar för att lokalisera 

den andra partens kundstock och enskilda kunders lönsamhet. Pramdell menar att kunderna är 

viktiga för förvärvet och att dessa i huvudsak stannar kvar efter förvärvet. Kunderna värderas 

i ett förvärv bland annat genom att man ser till dess historik, deras nuvarande avtal och 

framtida intjäningsmöjligheter. Vidare görs eftersökningar av ”change of controll”-klausuler. 

I förevarande fall fanns inga former av sådana avtalsbegränsningar.  

 

Pramdell hävdar att det är förenat med stora risker att köpa konsultintensiva bolag och menar 

vidare att man måste ha de misslyckade transaktionerna, vilka förekommit i konsultbranschen, 

i åtanke inför ett förvärv.  

 

I förevarande sammanslagning fanns det inga särskilda system eller immateriella tillgångar 

som endera part önskade komma åt, utan den huvudsakliga orsaken var att matchningen 

mellan bolagen var synnerligen god.  

 

Efter sammanslagningen har nästan inga kunder lämnat bolaget på grund av att konsulten de 

arbetat med slutat på AcandoFrontec. Anledningen till detta torde enligt Pramdell vara att de 

bolag som köper sina tjänster av AcandoFrontec är så pass stora och kräver så pass stora 

tjänster att en enskild medarbetare inte kan ta med sig kunden själv. Detta gäller även 

generellt; den enda risk som föreligger är att konsulterna går till konkurrenter och tar med sig 

mindre delar av ett konto. Risken härför är dock inte överhängande.  

 

Transaktionen föregicks naturligtvis av en noggrann värdering. Från Acandos sida använde 

man sig primärt av tre olika värderingsmetoder: PE-tal125, cash-flow-beräkningar samt 

börsvärde, där Frontecs värde uppskattades mot bakgrund av dess marknadsvärde på börsen. 

Vid cash-flow-beräkningarna tittade Acando på modeller över vad man skulle kunna 

åstadkomma för framtida resultat med Frontec. Med andra ord analyserades eventuella 

                                                                                                                                                         
124 AcandoFrontec menar att de erhållit en bred och djup kompetensmix genom sammanslagningen. Detta gör 
dem unika och ger en klar konkurrensfördel jämfört med marknadens övriga aktörer, Årsredovisning för 
verksamhetsåret 2005, AcandoFrontec, s. 14. 
125 PE-talet definieras som kvoten mellan pris per aktie och vinst per aktie och är ett mått på värderingsnivån i ett 
företag. Ett företag med ett högt PE-tal kan sägas ha höga förväntningar om framtida vinster. 
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framtida vinster. Vid dessa beräkningar räknade man inte med synergieffekter, såsom mer 

kostnadsanpassade lokaler etc. Däremot beaktades synergieffekter delvis genom att Acando 

räknade med besparingar genom exempelvis förbättrad verksamhet och bantad administration. 

Framför allt ansåg man sig kunna vända Frontecs verksamhet till vinst vilket man räknade 

med i fusionen.  

 

Vid transaktionen bestod företaget av 650 anställda men 130 personer rationaliserades bort, 

bl.a. inom administrationen vars kostnader har minskat med 40 % sedan 

sammanslagningen.126  

 

Vid den aktuella sammanslagningen har man från AcandoFrontec sida gett de personer man 

upplevade som nyckelpersoner bra befattningar i det nyskapade bolaget då man har som 

riktlinje att nöjda konsulter stannar.127 Man är också noga med att hålla personalen väl 

informerad om förändringarna och även i allmänhet erbjuda en god personalpolitik för att 

behålla personal. Vidare skapades strax efter sammanslagningen ett optionsprogram för 

AcandoFrontecs samtliga medarbetare. Vid mindre förvärv kan man, enligt Pramdell, låsa in 

nyckelpersoner, vilka många gånger är samma personer som äger målföretaget, genom olika 

avtal, såsom att ytterliggare köpeskilling utgår efter ett antal år om säljarna fortfarande finns 

kvar i företaget.    

 

Pramdell menar sammanfattningsvis att inga av de förvärv som AcandoFrontec genomfört 

kan betecknas som misslyckade. Detta går att påvisa genom att köparbolaget eller målbolagen 

inte drabbats av alltför stora avhopp av konsulter. Sedan den 8 maj i år har man övergett 

namnet AcandoFrontec och heter numera Acando.128 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Vid utgången av 2005 hade bolaget 534 medarbetare, 396 män och 138 kvinnor. Noterbart är vidare att nästan 
hälften (251) av de anställda var mellan 30 och 39 år, Årsredovisning för verksamhetsåret 2005, AcandoFrontec, 
s. 24 f. 
127 Bland de åtgärder man skapat för att tillfredställa sin personal finns Fenixprogrammet, ett verktyg som skall 
förbättra företagskulturen, samspelet mellan medarbetare samt engagemanget i företaget. 
128 Vid utgången av 2005 hade Acandofrontec likvida medel uppgående till 85 MSEK och en soliditet om 64,9 
%, Årsredovisning för verksamhetsåret 2005, AcandoFrontec, s. 29. 



 56 

3.2.3  Marknadens reaktion 

 

3.2.3.1 Analytikernas åsikter om förvärvet 

 

Vid förevarande transaktion bedömdes affären ej av någon extern analytiker, dock av att 

börskursanalytiker med direkta uttalanden kring själva börskursen ansåg följande, kort efter 

transaktionens presenterande. 

 

Ingemar Carlsson, DI 

”Uppgång är att vänta i Frontec. Frontec (5,85) har fallit tillbaka under några dagar efter 

toppen vid 6,55 den 14 maj. Aktien vände uppåt igen från 5,55 nyligen och den har nu 

förutsättningar att testa 6,55 på nytt.”129 

 

3.2.3.2 Kortsiktig börskurs i köparbolaget 

 

Ur ett kortsiktigt perspektiv på börskursen i Frontec i en tidrymd av dag för offentliggörande 

av transaktionen samt därpå följande fyra dagar, går att utläsa marknadens initiala bedömning 

av förvärvet. Vilken nedan redogörs för steg kursen under dag för presentation. Därpå sjönk 

kursen ytterst lite dagen efter för att sedermera stabilisera sig på en nivå i paritet med dag före 

transaktionens offentliggörande. Volymfaktorn ökade dock i samband med förvärvets 

presentation vilket är vanligt förekommande när nyheter kring ett bolags verksamhet 

presenteras. Noterbart är dock att börsens övergripande fluktuationer och humör, ej är 

inbegripna i nedan diagram. 

Datum  Öppningskurs  Köp  Sälj  Högsta Lägsta Stängningskurs Volym  

2003-05-20 5.50 5.70 5.80 5.70 5.50 5.70 71900 

2003-05-19 6.00 5.65 5.85 6.00 5.55 5.65 79400 

2003-05-16 5.70 5.90 6.05 6.10 5.70 5.90 139622 

2003-05-15 5.75 5.55 5.70 5.80 5.50 5.65 116000 

2003-05-14 5.60 5.85 5.85 6.55 5.60 5.85 741400 

2003-05-13 5.75 5.50 5.70 5.75 5.55 5.65 70000 

 

Bild 3.2.3.2. Kortsiktiga börskurser i köparbolaget. Röd markerar dag för offentliggörande av 

förvärv, Källa; OMX Stockholmbörsen. 

                                                 
129 Se vidare Aktietips: Uppgång att vänta i Frontec, DI, 2003-05-22. 
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3.2.3.3 Långsiktig börskurs i köparbolaget  

 

Ur ett långsiktigt perspektiv beträffande börskursen i AcandoFrontec kan följande sägas. 

Kursen har i stort sätt följt OMX Stockholm 30. Troligen ligger den under generalindex med 

anledning av det stora kursfall som ytterst drabbade It-konsulter under 2001-2002. Vid It-

bubblan låg flertalet av it-bolagen långt över generalindex för stockholmsbörsen. Fallet blev 

desto större varpå AcandoFrontec därefter ej har nått upp till OMX Stockholm 30 nivån igen. 

Efter att transaktionen offentliggjordes låg börskursen stilla tills i början av 2005. Därpå har 

aktiekursen kraftig stigit konstant vilket inneburit att kursen, i maj 2006, har stigit ca 150 %. 

Då en av anledningarna till trasaktionen var att erhålla synergier kan utvecklingen av 

börskursen, med start i början av 2005, tyda på att synergierna i en allt större omfattning ger 

resultat på verksamheten. Noterbart är dock att börsen överlag haft en positiv trend sedan 

mars 2003, varpå den långsiktiga kursens utveckling sålunda ej enkom beror på 

företagsindividuella händelser.  

 

 

Bild 3.2.3.3. Långsiktig börskurs i AcandoFrontec, tidigare Frontec. Den blå kurvan 

markerar utvecklingen för OMX Stockholm 30 och den gröna markerar utvecklingen 

för AcandoFrontec. Den röda linjen markerar dag för transaktionens 

tillkännagivande. Källa och grafik; www.dn.se 
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3.2.4 Bolagens officiella motiv till förvärvet 

 

Uttalanden i samband med förvärvet 

Ulf J. Johansson, ordförande i Frontec menar; ”Samgåendet är ett steg i en nödvändig 

strukturomvandling i branschen. Frontec och Acando passar verksamhetsmässigt 

utomordentligt väl ihop. Det nya företaget blir finansiellt starkt. Jag är övertygad att detta är 

ett bra sätt att skapa aktieägarvärden.” 130 

 

Lars Wollung, VD i Acando säger; ”Acando har rationaliserat hårt och skapat en lönsam 

rörelse, vi har klarat oss bra igenom en svår period i branschen. Nu vill vi inta en position där 

vi kan växa. Med Sammanslagningen med Frontec kan vi bättre tillgodose våra kunders 

behov och bli en stark börsnoterad IT- och managementkoncern med goda möjligheter att 

växa när marknaden vänder. Frontecs ledande kompetens inom integration och Acandos 

kunnande inom verksamhetsförbättringar är en drömkombination.” 131 

 

Officiella motiv till samgåendet 

• Frontec och Acando kompletterar varandra väl verksamhetsmässigt, marknadsmässigt 

och geografiskt.  

• Både Frontec och Acando behöver växa och genom samgåendet skapas en större, mer 

slagkraftig och kostnadseffektiv enhet som ännu bättre kan möta kundernas behov.  

• Det sammanslagna AcandoFrontec får en bredare kompetens, större 

genomförandekapacitet och större skalfördelar. 

  

”Integrationen mellan företagen handlar om att på lika villkor söka best practice för att uppnå 

största möjliga synergieffekt vilket innebär att kunskapen och de bästa processerna i varje 

enhet görs tillgängliga för hela företaget - över geografiska, kompetens- och affärsmässiga 

gränser. Tillsammans skall vi skapa Sveriges ledande IT-/managementföretag med fokus på 

affärsintegration, Vi är övertygade om att det blir det mest spännande konsultföretaget i 

Sverige”, säger Lars Wollung VD för AcandoFrontec.132 

 

 

                                                 
130 Pressmeddelande 2003-05-14. Nytt starkt bolag bildas genom strukturaffär inom management/IT-branschen 
131 Pressmeddelande 2003-05-14. Nytt starkt bolag bildas genom strukturaffär inom management/IT-branschen 
132 Pressmeddelande 2003-05-14. Nytt starkt bolag bildas genom strukturaffär inom management/IT-branschen. 
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3.3  Transaktionen mellan Teleca och AU Systems  

 

3.3.1 Företagsinformation Teleca 

   

Grunden till det idag befintliga Teleca AB, bygger på de önskemål från ledningen i Sapia AB,  

om skapandet av en ny verksamhet baserad på tekniska konsulttjänster. I ljuset av detta 

önskemål grundades bolaget 1986 och växte sedan med god takt under de därpå följande åren. 

1993 köptes bolaget av Dan Olofsson, en av grundarna till företaget, genom en management 

buy out, varpå namnet sedermera kom att ändras till Sigma. 1997 valde ledningen för Sigma 

AB, influerade av det för tidpunkten för noteringen rådande goda börsklimatet, att notera 

bolaget på Stockholmsbörsens O-lista för att erhålla välbehövliga medel samt bredda 

ägarkretsen. Vid denna tidpunkt genomfördes även ett flertal större och strategiska förvärv, 

varav det främsta tveklöst var brittiska Teleca Ltd.133 

 

Vid millennieskiftet hade bolaget växt sig stort och var mycket lönsamt. Antalet anställda 

hade samtidigt ökat till 3 500 stycken. Dock upplevdes verksamheten som ofokuserad och 

spretig varpå planerna på en delning av bolaget uppstod. 2001 kom Sigma AB att delas upp i 

tre företag. Huvudbolaget, Sigma AB, knöt till sig en rad de befintliga affärsområdena och 

bytte därefter namn till Teleca AB. Vidare bildades två nya bolag, Sigma AB och Epsilon AB, 

vilka delades ut till aktieägarna av huvudbolaget och noterades därefter på 

Stockholmsbörsen.134 

 

Efter uppdelningen kvarstod 1 200 anställda i Teleca AB och nya mål och strategier inför 

framtiden skapades. Tillväxt skall ske dels genom utveckling av den befintliga organisationen, 

dels genom företagsförvärv. 

 

Under 2002 sjösattes planerna på att genomföra ett större förvärv för att erhålla bredare 

kompetensområden, varpå eftersökningar påbörjades efter adekvata målbolag. Siktet hamnade 

slutligen på AU-Systems och köpet fullbordades senare samma år. 

 

                                                 
133 Vidare bör förvärven av Exallonkoncernen (1996), Benima Ferator (1998) samt Intelia SA från Frankrike 
(2000) lyftas fram. 
134 Se http://www.teleca.se/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageServlet?nodeid=1399, 
2006-05-11. 
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Genom Telecas köp av AU-System tillskapade en koncern med 2 200 anställda. Det 

nyskapade företagets inriktning på avancerad teknik ledde till att bolaget blev ett av Europas 

ledande konsultföretag med denna inriktning. Vissa av bolagets inriktningar rationaliserades 

dock bort eller placerades på externa uppdragstagare.135 Företagsförvärvet gav dock ej enkom 

vinster genom de rationaliserande åtgärderna. Vidare kunde det nyskapade bolaget nu på 

allvar konkurrera om de stora kundernas tjänstebehov, såväl nationellt som internationellt. 

Den nya kundkretsen genererade en stark tillväxt för Teleca och koncernen hade 2003 drygt 

2700 anställda. 

 

Vid utgången för 2005 hade Teleca 3 133 medarbetare, anställda i 17 olika länder136, varav 

hela 49 % av dessa var i åldersspannet 30–39 år.137 Omsättningen i Teleca har ökat stadigt 

sedan förvärvet av AU-Systems och 2005 var omsättningen 3 035 Mkr, att jämföra med året 

före förvärvet då omsättningen var 2 090 Mkr.138 Resultaten har dock ej förbättrats i samma 

utsträckning som omsättningen, utan ligger på samma nivå som för år 2002.139 

 

Teleca är idag ett internationellt verksamt IT-konsultföretag med starkt fokus på forskning 

och utveckling. Med andra ord eftersträvas utveckling och integration av avancerade 

programvarulösningar medelst IT-baserad spjutspetsteknik. Teleca utvecklar sålunda 

programvaran till morgondagens produkter och system och bland dess kunder återfinns 

ledande internationella teknikföretag, tjänsteoperatörer samt IT-användare som behöver 

utveckla ny teknik eller förstärka existerande lösningar.140 Företaget erbjuder även IT-

baserade lösningar för kundernas befintliga system.141  

 

Den rika flora av stora internationella kunder vittnar om att man lyckats uppnå sina mål och 

strategier som finns uppställda för bolagets verksamhet. Telecas vision är definierad som ”att 

                                                 
135 Bland dessa kan nämnas att Teleca 2002 tecknade outsourcingavtal med Ericsson om Telecas FoU-
verksamheter i Frankrike och Norge. 
136 De länder Teleca är etablerade i är Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Korea, Norge, Polen, 
Portugal, Ryssland, Spanien, Sverige, Taiwan, Tyskland, Storbritannien och USA. 
137 Se vidare Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, Teleca AB, s. 8.  
138 Se vidare Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, Teleca AB, s. 43 ff. 
139 En trolig anledning till detta torde vara den expansiva tillväxt av bolaget som skett de senaste åren genom en 
rad etableringar i nya geografiska områden vilket belastat resultatet i form av kostnader. Dessa är med all 
sannolikhet övergående varpå resultatlyftet kan komma inom en snar framtid då de nyskapade verksamheterna 
genererar intäkter.  
140 Bland dessa kan nämnas ABB, Ericsson, Motorola, Nokia, Panasonic, Samsung, Siemens, Vodafone och 
Volvo.   
141 Ett av Telecas spetskompetenser är inbyggda realtidssystem vilka ställer höga krav på prestanda vid 
industriell IT och automation.  
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vara ett ledande, kundfokuserat globalt telekommunikations- och IT-företag för avancerade 

programvaru- och IT-lösningar”.142 Detta innebär i summariska termer att man skall vara 

kundernas förstahandsval, vilket man blir genom att vara det ledande bolaget inom företagets 

verksamhetsområden. Kunden skall sättas i fokus vid hela förhållandet och särskilt fokus skall 

sättas på de kunder man anser vara nyckelkunder. 

 

De uppställda visionerna och målen korrelerar starkt med den av Teleca uttalade affärsidén 

vilken är att ”erbjuda teknisk expertis, integrationstjänster och programvaruprodukter som 

skapar mervärde hos kunden. Teleca hjälper företag att förkorta utvecklingstider och stärka 

sina marknadspositioner och varumärken”.143 

 

Framtiden för Teleca innebär fortsatt tillväxt genom bland annat förvärv av starka och 

lönsamma företag inom attraktiva områden. Detta sker både genom att förstärka den 

nationella marknaden och den internationella genom att ta marknadsandelar på 

nyckelmarknader som exempelvis i Asien, Europa och USA. Kvaliteten och lönsamheten 

skall dock bibehållas på en god nivå, vilket enligt Teleca innebär en EBITA-marginal på 

koncernnivå om 15 procent. Soliditeten skall vara minst 40 procent och nettoskulden kring 

noll.  

 

En annan målsättning är att skapa en god och attraktiv arbetsmiljö, vilket vidare innebär att 

talangfulla ingenjörer söker sig till dem.144 Man har vidare sökt att skapa en god stabilitet i 

personalomsättningen beträffande de nyckelpersoner som återfinns i bolaget. Förfarandesättet 

har varit att bruka optioner för att erbjuda anställda en möjlighet att ta del av koncernens 

värdetillväxt och att samtidigt motivera nyckelpersonerna att stanna kvar inom koncernen. 

Bland annat sjösattes ett sådant program år 2002, för de personer som ansågs vara 

nyckelpersoner i det nyförvärvade AU-System. 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Se http://www.teleca.se/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageServlet?nodeid=1388, 
2006-05-11. 
143 Se vidare Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, Teleca AB, s. 6. 
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3.3.2 Telecas förvärv av AU-Systems 

 

Uppgifterna i denna del är baserade på de intervjuer vi genomförde med Johannes Rudbeck, 

Investor Relations Manager på Teleca, under perioden 3-19 maj 2006, vilken vi genomförde i 

samband med den empiriska studien i förevarande metoduppsats. 

 

Vid genomförandet av köpet av AU-systems, år 2002, skapades en betydelsefull aktör på den 

svenska internetkonsultmarknaden. Bakgrunden till att idéerna om ett förvärv uppkom, samt 

att planerna sedermera kom att genomföras var att ledningen ansåg att affären kunde generera 

stora synergier i det sammanslagna bolaget, vilket i det långa loppet skulle bli en bra affär för 

Telecas aktieägare. Kravet på att stora synergier skulle uppkomma kom även att bli en av de 

avgörande faktorerna till att köpet genomfördes. Beträffande övriga avgörande faktorer för att 

valet av målbolag just blev AU-systems, menar Rudbeck var möjligheten till en lönsam och 

god avkastning för Telecas aktieägare. Vidare var AU-systems, vid tidpunkten för förvärvet, 

av rätt storlek för att transaktionen skulle kunna komma att bli lyckad. AU-systems besatt 

även en god kompetensmix vilken Teleca ville komma åt. 

 

Rudbeck menar att de innan affären uppställda förväntade målen och de tänkta synergierna 

har kommit att uppfyllas på ett mer än nöjdaktigt sätt. 

 

Beträffande Teleca värdering av målbolaget menar Rudbeck att man inte enkom att sätta 

fingret på en avgörande faktor utan att Telecas uppskattning av värdet på målbolaget gjordes 

på ett flertal sätt. Bland dessa kan nämnas;  

 

• inneboende kompetens i målbolaget  

• inriktningen på målbolagets verksamhet 

• målbolagets lönsamhet 

• beräkning på den förväntade effekten på vinst per aktie ett antal år i framtiden. 

 

De stora kunder som AU-systems hade vid transaktionen har till stor del stannat kvar som 

kunder till Teleca och kundlojaliteten gentemot det förvärvade bolaget torde sålunda sägas 

vara kopplat till bolaget och inte till enskilda konsulter. Rudbeck menar att just köpet av AU-

                                                                                                                                                         
144 Se vidare Årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, Teleca AB, s. 7. 
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systems var lite speciellt då AU-systems arbete på ett disparat sätt i en branschjämförelse. 

”AU-Systems verksamhet var till stor del offertbaserad där sedan arbetet utfördes i egna 

lokaler snarare än på plats hos kunden så är det rimligt att tro att lojaliteten med bolaget var/är 

större jämfört med andra IT-konsultföretag.” säger Rudbeck 

  

Beträffande de nyckelpersoner som Teleca uppfattade i AU-systems förelåg liknande 

svårigheter som i de av oss övriga presenterade transaktionerna. Då målbolaget var publikt 

och då förvärvet genomfördes över börsen finns det inte samma möjligheter att låsa in 

nyckelpersoner vid ett köp av ett privat bolag. I stället kom ett optionsprogram 2002 att 

sjösättas för de personer som ansågs vara nyckelpersoner i det nyförvärvade AU-System. 

 

Med facit i hand anser Rudbeck att man lyckades behålla de personer man innan förvärvet såg 

som nyckelpersoner. ”Vi har inte upplevt att vi tappat fler nyckelpersoner än väntat, snarare 

tvärt om” menar Rudbeck. 

 

Att observera är dock att förvärvet skedde i februari 2002 under rådande lågkonjunktur för 

bolagen inom denna bransch. Någon brist på personal förefanns sålunda ej. Även detta 

medförde att efterfrågan på konsulter var liten varpå få kom att lämna det nybildade bolaget.  

 

3.3.3  Marknadens reaktion  

 

3.3.3.1 Analytikernas åsikter om förvärvet  

 

Deutsche Bank 

”Sammanslagningen beskrivs som strategiskt riktig och tillsammans kommer bolagen ha en 

bredare geografisk teckning och kundbas. Det innebär också en lägre riskpremie.”145 

 

Oberoende analytiker 

"Jag tycker inte att det var speciellt oväntat. De kompletterar varandra väl industriellt. AU-

system är stort i Stockholm, men har problem i utlandet, medan det motsatta gäller för Teleca. 

Kortsiktigt kommer Telecas resultat att belastats av ökade goodwillavskrivningar, men på 

                                                 
145 Se Teleca får höjd rekommendation, www.di.se,  2001-12-1.1   
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lång sikt är det en industriellt riktig affär. Möjligen kan man se det som ett startskott för en 

konsolidering i branschen.”146 

 

3.3.3.2 Kortsiktig börskurs i köparbolaget 

 

Ur ett kortsiktigt perspektiv på börskursen i Teleca i en tidrymd av dag för offentliggörande 

av transaktionen samt därpå följande fyra dagar, går att utläsa marknadens initiala bedömning 

av förvärvet. Vilken nedan redogörs för sjönk kursen ca 5 % under dag för presentation. 

Därpå sjönk kursen ytterligare ca 9 % dagarna efter transaktionens offentliggörande. 

Volymfaktorn ökade i samband med förvärvets presentation vilket är vanligt förekommande 

när nyheter kring ett bolags verksamhet presenteras. Noterbart är dock att börsens 

övergripande fluktuationer och humör, ej är inbegripna i nedan diagram. 

 

Datum  Öppningskurs  Köp  Sälj  Högsta Lägsta Stängningskurs Volym  

2001-12-14 51.00 56.00 57.00 57.00 51.00 56.50 225 873 

2001-12-13 55.00 52.50 53.00 56.00 52.00 52.50 107 580 

2001-12-12 60.00 55.00 55.50 60.00 55.00 55.50 114 250 

2001-12-11 61.00 58.50 59.50 61.50 58.00 59.50 283 162 

2001-12-10 61.00 60.50 61.00 61.50 56.50 61.00 172 362 

2001-12-07 63.00 63.00 64.50 64.50 62.00 64.00 32 550 

 

Bild 3.3.3.2. Kortsiktiga börskurser i köparbolaget. Röd markerar dag för offentliggörande av 

förvärv, Källa; OMX Stockholmbörsen. 

 

3.3.3.3 Långsiktig börskurs i köparbolaget 

 

Ur ett långsiktigt perspektiv beträffande börskursen i Teleca kan följande sägas. Kursen har 

följt ej OMX Stockholm 30 utan har utvecklats betydligt sämre. Den initiala kursfallet som 

ytterst drabbade It-konsulter under 2001-2002 tycks inte förbättras i linje med generalindex 

uppgång. Efter att transaktionen offentliggjordes sjönk börskursen kraftig med ca 50 % under 

det första året. Därpå har aktiekursen återhämtat sig något vilket har inneburit att kursen, i maj 

2006, totalt sätt har sjunkigt ca 25 %. Noterbart är dock att börsen överlag haft en positiv 

trend sedan mars 2003, varpå den långsiktiga kursens utveckling sålunda ej enkom beror på 

                                                 
146 Se Tummen upp för Teleca-affär, www.di.se, 2001-12-10. 
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företagsindividuella händelser. Troligen har sålunda aktiekursen i Teleca gynnats av börsen 

positiva humör varpå fallet inte har blivit större än det skulle kunna komma att bli. Vidare går 

att se likheter med den korta börskursen, vilken även den sjönk initialt, vilket kan tyda på att 

marknaden såg ogint på denna transaktion.  

 

 

Bild 3.3.3.3. Långsiktig börskurs i Teleca. Den blå kurvan markerar utvecklingen för 

OMX Stockholm 30 och den gröna markerar utvecklingen för Teleca. Den röda linjen 

markerar dag för transaktionens tillkännagivande. Källa och grafik; www.dn.se 

 

3.3.4 Köparbolagets officiella motiv till förvärvet 

 

Officiella motiv till förvärv: 

Samgåendet mellan Teleca och AU-System skapar ett av Europas ledande konsultföretag med 

inriktning på ny teknologi och F&U med en stark position i Norden, Storbritannien och 

Frankrike. Teleca och AU-System kompletterar varandra vad avser konsulttjänster, kundbas 

och geografisk täckning. 

• Samgåendet möjliggör för den nya koncernen att leverera ett mer komplett 

tjänsteerbjudande till sina kunder och att sälja kompetensen från de båda företagen till 

deras gemensamma kundbas. Detta kommer också att skapa en starkare partner inom 

outsourcing kontrakt, som förväntas ha en ökad betydelse i IT-marknaden framöver. 
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• Företagen kompletterar varandra geografiskt såväl i Sverige som internationellt. 

Genom att skapa kritisk massa i verksamheten, medför samgåendet en bättre plattform 

för en fortsatt kostnadseffektiv internationell expansion. 

• Med över 2 000 högt kvalificerade anställda och ett stort antal ledande internationella 

företag som kunder är koncernen väl rustad att spela en viktig roll i den europeiska 

konsolideringen av sektorn. 

• Samgåendet genomförs genom ett utbyte av aktier vilket möjliggör för aktieägarna i 

de båda företagen att delta i koncernens framtida utveckling.147 

 

Nick Stammers, VD för Teleca: 

Samgåendet skapar ett betydande konsultföretag med omfattande geografisk täckning med 

avseende på några av Europas viktigaste marknader, dvs. Norden, Storbritannien och 

Frankrike. AU-System och Teleca kompletterar varandra mycket väl både i ett tjänsteutbuds- 

och ett kundperspektiv, vilket kommer att minimera integrationsarbetet och bibehålla fokus på 

försäljning, tjänsteutveckling och effektivitet. Inom telekom-sektorn kommer koncernens 

kundportfölj bestå av en balanserad kombination av ledande tillverkare och operatörer. Vårt 

sammanlagda tjänsteutbud kommer att möjliggöra för oss att betjäna dessa kunder ännu 

bättre. Trots att telekom-sektorn kommer att fortsätta vara viktig för oss, kommer koncernen 

även att ha en bred kundbas inom andra branscher där avancerad mjukvara utgör en viktig del 

av produktutvecklingen; bl a inom automotive, konsumentelektronik, läkemedel, finansiella 

tjänster och den offentliga sektorn. 148 

 

Tomas Franzén, VD för AU-Systems: 

Den industriella logiken i denna transaktion gör att jag känner mig positiv till denna 

möjlighet. Koncernen kommer att erhålla förstärkta resurser för vidare expansion, till exempel 

genom nya outsourcing avtal. Telecas starka närvaro i Europa möjliggör för koncernen att 

utnyttja AU-Systems specialistkunnande och vertikala lösningar till fler kunder utanför 

Norden. Med fler än 2 000 högt kvalificerade konsulter och god lönsamhet är koncernen väl 

rustad för att bredda sitt tjänsteutbud och utöka sin internationella kundbas. 149 

                                                 
147 Pressmeddelande 2001-12-10, Samgående mellan Teleca och AU-System 
148 Pressmeddelande 2001-12-10, Samgående mellan Teleca och AU-System 
149 Pressmeddelande 2001-12-10, Samgående mellan Teleca och AU-System 
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3.4 Förverkligade problem - Framfabs köp av Guide 

 

I ljuset av det ovan presenterade transaktionerna har vi valt att tillika beskriva ytterligare en 

transaktion, vilken belyser de problem som kan uppstå vid förvärv av konsultintensiva bolag. 

Transaktionen är den mellan Framfab och Guide vilken skedde i en tid då den svenska it-eran 

var i full blom.  

 

Inför förvärvet var båda parter synnerligen positiva till köpet. Guide menade vid förvärvets 

tillkännagivande att det var rätt steg för företaget att ta, bland annat behövde man hjälp med 

att ta in kunder till verksamheten. Johan de Verdier, dåvarande VD för Guide, kallade 

Framfab "a dream partner for the company." Från Framfabs sida menade man att Guide skulle 

ge konkurrensfördelar tack vare företagets kunnande inom trådlös kommunikation och 

kompetens inom projektmanagement.150 I och med förvärvet blev FramFab det tredje största 

internetkonsultenaktören i Europa. 

 

Just den kompetens Guide skulle bidra med framstår som ett av huvudmotiven för förvärvet, 

varpå vi menar att förvärvet är ett tydligt försök att köpa humankapitaltet i Guide.151  

 

De förhoppningar parterna hade före sammangåendet infriades inte. Guide blev istället ett 

problembarn och mindre än ett år efter förvärvet hoppade tidigare VD i Guide Johan de 

Verdier av bolaget. Eventuellt låg det ett missnöje med vederbörandes position i FramFab 

bakom avhoppet, något han själv givetvis tillbakavisar. Verdier menar att FramFab har 

behandlat honom och de andra från Guide väl.152 Trots Verdier försäkran kvarstår det faktum 

att många av de konsulter som kom från Guide, kom att lämna FramFab.153 

 

I samband med it-kraschen blev de ekonomiska problemen för Framfab för stora samt att man 

från Framfabs sida önskade smala ner sin verksamhet till endast ett par verksamhetsområden. 

Guide såg som alltför disparat i bolagets nya visioner varpå Guide såldes i februari 2001 till 

riskkapitalbolaget Nordic Capital. Köpeskillingen hamnade då  på cirka 160 Mkr. Vilket skall 

jämföras med de 1,5 miljarder kr som Framfab betalade för Guide ungefär ett år tidigare.154 

                                                 
150  Pappinen, Lauri, Framfab Becomes Third Largest Net Consulting Company, Internetnews.com, 99.12.08.  
151 Göteborgs-Posten , 00.02.26  
152  Hammarström, Martin, Johan de Verdier lämnar Framfab, www.di.se, 00.12.29,  
153  Svensson, Roger, Ekonomisk Debatt 2001, årg 29, nr 3 2003. 
154  Goda tider för Guide, www.di.se, 01.05.21. 
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Förvärvet av Guide kan således ses som ett fiasko för FramFab ur ett värdeskapande 

perspektiv. Tillika var då stora delar av det tidigare förvärvade humankapitalet borta genom 

stora avhopp. 

 

Orsakerna till misslyckandet är svåra att säkert precisera. Klart är ändå att det fanns skillnader 

i företagskultur mellan de båda företagen. Bland annat var konsulterna i Guide äldre än 

kollegorna inom FramFab, dessutom var de mer erfarna och hade en annan, seriösare, attityd 

till arbetet. Vidare skilde sig arbetssättet mellan bolagen åt, vilket eventuellt försämrades av 

att man inte integrerade verksamheterna efter förvärvet. Något som i dagens teoribildning 

anses såsom centralt för ett lyckat förvärv. 

 

Ett problem som lyfts fram av tidigare medarbetare är det faktum att då FramFab fortsatte att i 

snabb takt växa efter förvärvet fanns det ingen tid att konsolidera förvärvet av Guide och se 

till att en ordentlig integrationsprocess tog fart.155 Således lämnade som vi nämnt ett antal 

Guidekonsulter företaget, vilket givetvis skadat FramFab och reducerat värdet av förvärvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Ring Andreas & Öfverström Helena, Contextualised View of Knowledge Transfer in Mergers and 
Acquisitions, Master Thesis No 2000:31, Göteborgs Universitet. 
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3.5 Resultatredovisning 

 

Börskurserna 

WM-data och AcandoFrontec har haft långa positiva börskurser sedan förvärven. Det har 

dock inte Teleca haft, trots den gynnsamma börsuppgången vilken varat under perioden 2003-

2006. Teleca sjönk även kraftig, ur ett kortsiktigt perspektiv på aktiekursen, vid 

presentationen av affären, emedan de båda andra företagens aktiekurser steg alternativt 

bibehölls oförändrade.  

 

 

Bild 3.5.1. Sammanställning av de långsiktiga börskurserna i köparbolagen. Den 

gröna kurvan utgör WM-datas utveckling, den röda AcandoFrontec samt den blå 

utgör Telecas långsiktiga aktiekurva. Ur ovan diagram framgår att AcandoFrontec 

ökat mest av de tre representerade köparbolagen även om den tillika varit mest 

volatil. Källa och grafik, www.dn.se  

 

Motiven som kommunicerats till marknaden 

Skalfördelar och synergier är återkommande motiv bakom förvärven. Framförallt 

kostnadsynergier tycks enkelt kunna uppskattas och ligga som grund för ett förvärv medan 

synergier i form av merförsäljning är svårare att bedöma. Kundbasen och möjligheten till en 

breddad kompetens anges också som motiv. Vidare väger man geografiska aspekter. Slutligen 

är det även viktigt att man har olika kompetens i de samgående företagen samtidigt som en 

överensstämmelse också måste finnas. 
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3.5.1 Faktorer bakom ett förvärv 

 

Kunder 

Samtliga bolag – framförallt WM-data – lyfter fram målföretagets kundstock som en central 

faktor i de flesta förvärv som de genomför. Vid analysen av kundstocken tittar man enligt 

WM-data och AcandoFrontec på kundernas lönsamhet och historik. Historiken fungerar som 

en värdemätare på kundernas lojalitet. Även möjligheten till merförsäljning är en viktig faktor 

vid bedömningen, idealet är att målföretagets kunder efterfrågar tjänster som köparbolaget 

men inte målföretaget kan erbjuda.  

 

Samtliga var överens om att risken att konsulter som slutar i samband med förvärven tar med 

sig kunder är minimal. Det anfördes att relationen mellan kunderna och företaget var så 

stabila och kontrakten så pass stora att enskilda konsulter inte hade möjlighet att ta med sig 

kunder. Dessutom menade WM-data att kunderna ofta är låsta via tekniska system som de 

tidigare köpt av företaget och som endast tidigare leverantör har kompetens att sköta. Risken 

förelåg dock vid mindre förvärv, vilket föranledde att man i sådana situationer försäkrade sig 

om att scenariot inte skulle inträffa genom avtal med säljarna, som i den typen av affärer ofta 

var samma personer som drev företaget.  

 

Humankapital 

Även fast det är obestridligt att konsulter, eller med ett annat ord humankapitalet är ett 

konsultbolags absolut viktigaste tillgång verkar humankapitalet sällan eller aldrig vara en 

central drivkraft bakom ett förvärv. Dels för att osäkerheten vid ett sådant förvärv är allt för 

stor, humankapitalet kan ju tämligen enkelt lämna företaget, dels för att man kan anskaffa 

humankapital genom sedvanlig rekrytering understöd av en god personalpolitik och andra 

medel för att etablera sig såsom en attraktiv arbetsgivare. Öberg på WM-data konstaterar att 

det är svårt att köpa konsulter och de därför inte har någon uppställd strategi att köpa 

konsulter, utan de köper istället strukturkapital. Här kan inflickas att strukturkapital har sin 

grund i ett företags humankapital, det är personalen som bygger upp ett företags 

strukturkapital genom att skapa något beständigt av sina kunskaper såsom lagrad kunskap, 

tekniska system och ett starkt varumärke. Här skiljer sig Teleca från de andra två då ett av 

skälen bakom förvärvet av AU-systems var att de besatt en god kompetensmix. Humankapital 

kan således vara en faktor även vid större förvärv.  

 



 71 

Vid mindre förvärv förekommer det ofta att det är just humankapitalet man efterfrågar. Vid 

sådana förvärv löser man det hela genom att låsa in nyckelpersonerna som då ofta är desamma 

som säljarna genom olika avtal. 

 

Som vi konstatera är humankapitalet sällan ett huvudskäl vid större förvärv, detta betyder 

dock på inte sätt att humankapitalet och nyckelpersoner är oviktiga. Efter ett förvärv är 

samtliga noga med att behålla personal (den som inte skulle rationaliseras bort) och identifiera 

nyckelpersoner. Vid större förvärv och då framförallt av publika bolag då möjligheten att 

inventera personalen och låsa in nyckelpersoner innan förvärvet inte finns måste man hitta 

andra lösningar. Nyckelpersonerna behöll man i sådana fall genom att erbjuda positioner i det 

nya bolaget och tydliggöra deras roll och möjligheter i framtiden. Optionsprogram verkar vara 

en ofta använd metod för att se till att behålla nyckelpersoner, efter samtliga förvärv som vi 

studerat har sådana optionsprogram med större eller mindre omfattning sjösatts. I övrigt 

framhöll AcandoFrontec att en god personalpolitik och förmåner som metoder för att hålla en 

låg personalomsättning. Viktigt är också att snabbt integrera personalen så att ingen ”vi och 

dom-känsla” skapas. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga bolag menar att de inte förlorat 

anmärkningsvärt många nyckelpersoner efter förvärven.  

 

Geografiska motiv  

Geografiska motiv verkar ofta vara en drivkraft bakom förvärv, man menar att det helt enkelt 

går för långsamt att växa organiskt på en regional marknad och väljer därför att köpa in sig på 

en marknad. Det kan röra sig om mindre lokala svenska marknader eller stora marknader, 

såsom var fallet vid WM-datas förvärv av Nova Group vars huvudsyfte var att ta sig in på den 

finska marknaden där TietoEnator tidigare hade haft i princip monopol.  

 

Marknadens syn 

Det råder diskrepans i marknadens syn på WM-datas köp av Nova Group, både negativa och 

positiva röster gavs sig till känna. Man påpekar särskilt att detta är en möjlighet för WM-data 

att ta sig in på den finska marknaden och förvärvet betecknas som ”strategiskt korrekt”. 

Direkt efter förvärvet hade WM-data en positiv utveckling på börsen, vilket även övriga IT-

konsulter hade.  
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Telecas förvärv av AU-systems tog emot väl av analytiker och man framhöll den goda 

matchningen av geografiska styrkor och kundbas, även industriells menar analytiker att de 

båda bolagen passar väl ihop. Däremot har aktiemarknaden sänkt värdet på bolaget med 50% 

under året efter förvärvet, dock kan konstateras att bolaget klarade sig bättre än 

jämförelseindex.  
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3.6  Slutsatser 

 

Förevarande uppsats kan sägas utgöra en icke uttömmande problemkatalog för de svårigheter 

vilka kan komma att framträdda när förvärv av bolag genomförs i branscher där personalen i 

företagen innehar den centrala rollen. I ljuset av ovan presenterade information, dels kring 

företagsöverlåtelse och humankapital, dels kring de tre explicita transaktionerna och den därur 

följande resultatredovisningen, skall sålunda de samlade slutsatser vi förskaffat oss vid 

författandet av denna uppsats att redogöras för nedan. 

 

Inledningsvis bör framhållas att de svar vi erhållit från de tre företag vi intervjuat vid 

framställandet av uppsatsen var av tämligen analog karaktär och få avvikelser i sättet att svara 

på frågorna förekom. Samtliga tillhandahållna svar ligger således i det inte allt för radikala 

spann av svar man kan förvänta sig av publika företag. Detta torde, enligt vår mening, bero på 

de policys vilka etablerade bolag normalt har mot externa bedömare. Noterbart är tillika att 

samtliga intervjuade personer lyfte fram transaktionens genomförande på ett övertygande och 

väl redogörande sätt. 

 

Köp av kundstockar 

En av de utgångspunkter vi hade vid uppsatsens tillkomst, var vår tes att konsultintensiva 

bolag i huvudsak genomför förvärv av andra konsultintensiva bolag i syfte att erhålla 

målbolagets personalkompetens i första hand. Resultatet av förvärvet ansåg vi sålunda skulle 

innebära att köparbolagets kompetensmassa och spetskompetens initialt skulle växa, vilket i 

längden torde innebära att marknadsandelar skulle erhållas och att kundstocken därigenom 

skulle växa på ett önskvärt och tillfredställande sätt.  

 

Resultatet av vår empiriska undersökning påvisar att det slutliga resultatet ligger i linje med 

våra förväntningar, även om avvikande resonemang beträffande vägen till erhållandet av en 

ökad kundstock dock föreligger. Samtliga köparbolag vi intervjuat vid upprättandet av denna 

kandidatuppsats – WM-data, Acando och Teleca – hävdar att det huvudsakliga motivet vid 

köpet, explicit var målbolagets kundstock snarare än den av oss antagna implicita väg via 

konsultkompetens. Detta är intressant enär det falsifierar tesen i vår allmänna del, vilken har 

stöd i litteraturen och säger att företag i konsultintensiva branscher tvärtom genomför förvärv 

i syfte att komma åt explicita konsulter. Denna diskrepans kan naturligtvis bero på flera 

faktorer, varav den mest sannolika enligt vår mening, torde vara storleken på transaktionerna 
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ifråga. Såväl köparbolagen som transaktionerna som varit föremål för denna studie har varit 

av relativt omfattande karaktär vilket sannolikt bidragit till resultatet; det förefaller inte 

osannolikt att andra resultat skulle ha framträtt om vi valt mindre köparbolag och mindre 

transaktioner. Vidare bör tillika påpekas att distinktionen mellan vad som faktiskt bygger och 

upprätthåller kundstocken är hårfin, dvs. om det är bolagets konsultkompetens eller den 

skapade kulturen mellan konsultbolaget och dess kunder som ligger till grund för att kunderna 

kvarstannar. För det fall det är bolagets konsultkompetens som är huvudanledningen till 

kundstockens vigör, är de intervjuades redogjorda sätt att erhålla kundstocken, enkom en 

forcerad redogörelse för den av oss och i teorin föreslagna tesen. Om relationen mellan 

företaget - kunden å andra sidan är den centrala beståndsdelen för kundstockens 

upprätthållande, föreligger i de av oss erhållna svaren en klar skillnad mellan vår tes samt 

teorier på området och den verklighet vi mött vid förevarande uppsats. 

 

Inga misslyckade transaktioner 

De undersökningar av företagsförvärv som hitintills genomförts ger vid handen att mellan 

hälften och två tredjedelar av alla transaktioner är av värdeförstörande eller värdeneutral 

karaktär. Om detta är den akademiska världen rörande överens med näringslivet och 

massmedia. Mot bakgrund härav torde två eller åtminstone en av de transaktioner vi granskat 

varit att betrakta som misslyckad, även av personer i köparbolagen.  

 

Resultatet av vår empiriska undersökning påvisar att ingen av de personer vi intervjuat anser 

att de genomfört några dåliga förvärv, även om de medgav att många transaktioner i 

konsultintensiva branscher misslyckas. Detta kan man tolka på olika sätt. En möjlig tolkning 

är att företagen – som samtliga är stora och har omfattande resurser och kompetens att tillgå – 

varit duktiga i eftersökningen av målbolag samt i integrationsfasen efter förvärven. En annan 

möjlig tolkning är att företagen har haft tur. Vissa förvärv går att räkna hem, andra gör det 

inte. Att tre av tre förvärv skulle tillhöra den förstnämnda kategorin står inte i samklang med 

undersökningarna på området, men går naturligtvis inte att utesluta. Ytterligare en möjlig 

tolkning är att intervjuobjekten inte varit objektiva, medvetet eller omedvetet. Det är aldrig 

roligt att medge att det egna företaget genomfört misslyckade transaktioner. Något som 

naturligtvis blir särskilt påtagligt om personen ifråga varit en av initiativtagarna till förvärvet. 

Få personer torde vara så prestigelösa att de inför främmande människor, som dessutom 

skriver en uppsats i ämnet, till fullo sågar en stor affär som vederbörande själv varit drivande i 

att genomföra. 
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Förmodligen är intervjuobjektens samstämmiga svar, att inga misslyckade transaktioner har 

genomförts, en kombination av ovanstående faktorer. Transaktionerna synes vara väl 

planerade: både WM-data och Acandos val av målbolag föregicks av en noggrann 

marknadsanalys och det påföljande integrationsarbetet synes ha behandlats ambitiöst. 

Samtidigt finns det alltid vissa saker man inte kan förutse från början, utan som dyker upp 

under resans gång. De företag vi har studerat tycks dock ha varit tämligen förskonade från 

händelser av högre hand. Därtill kan man med fog ifrågasätta hur objektiva intervjuobjekten 

varit, av anledningar vi redogjort för ovan. Teorin säger att mellan hälften och två tredjedelar 

av alla transaktioner är misslyckade, vilket även intervjuobjekten implicerar då de medger att 

förvärv i konsultintensiva branscher inte sällan går snett. Därför är det anmärkningsvärt att de 

undersökta transaktionerna sägs ha löpt så friktionsfritt, låt vara att företagen gjort ett gediget 

arbete med att införliva de nya företagen i verksamheten. En objektiv bedömning utförs 

lämpligen av externa bedömare, vilka dock inte har lika god insyn i företaget som dess 

medarbetare. 

 

Inlåsning av konsulter och nyckelpersoner 

I samband med att förvärv genomförs i konsultintensiva branscher uppkommer spörsmål 

kring hur man skall gå till väga för att behålla den kompetens och personal som återfinns i det 

bolag man förvärvat. Att problemet ej enkom är av akademisk art kan exemplifieras av ett 

flertal förvärv i konsultintensiva branscher, vilka i efterhand anses misslyckade då man kort 

efter köpen tappat stora delar av den kunskapsmassa som utgjorde värdet i det köpta 

bolaget.156 Vidare finns det, i de flesta fall, personer i målbolagen vilka kan sägas inneha 

framträdande roller för målbolagets löpande verksamhet, sk. nyckelpersoner. Dessa är av 

synnerligen vikt att behålla i den nyskapade organisationen för att det efterstävade effekterna 

med förvärvet fullt ut skall erhållas.    

 

Resultatet av uppsatsens tre explicita transaktioner ger vid handen att få konsulter lämnat 

målbolagen efter att transaktionen genomförts. De entlediganden samt övriga 

personalförändringar som genomförts har, enligt intervjuobjekten, varit knutna till 

omorganisationer snarare än till avhopp från konsulternas sida. Denna slutsats är vi tillika 

beredda att dra även om vi vill lyfta fram den faktor att konsultmarknaden varit mycket dyster 

under den period som förflutit sedan transaktionerna genomfördes, varpå osäkerheten om 

                                                 
156 Se vidare kapitel 3.4 kring Framfabs förvärv av Guide. 
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arbetsläget för konsulterna i målbolagen troligen fungerat som en osynlig mur. Denna faktor 

har enligt vår mening, om ej avgörande, i vart fall hjälpt köparbolaget att bibehålla 

konsultkompetensen.   

 

Beträffande målbolagens nyckelpersoner har, enligt intervjuobjekten, få av dessa lämnat 

bolaget vilket torde tyda på att inlåsningen av dessa fungerat väl samt genom 

arbetsmarknadens inverkan enligt ovan anförda resonemang. Då samtliga målbolag var 

publika, var en inlåsning omöjligt genom själva aktieöverlåtelseavtalet, varpå andra 

inlåsningsalternativ företogs. Då nyckelpersonerna vilka fanns i målbolaget, enligt uppgift, 

kvarstannat i bolaget efter transaktionens genomförande, menar vi att inrättandet av 

optionsprogram, riktade till de nyckelpersoner man önskar hålla kvar samt 

personalbefrämjande åtgärder i form av karriärplanering och utvecklingssamtal, på ett 

tillfredställande sätt tillhandahåller en tänkbar lösning för inlåsandet av nyckelpersoner i 

noterade aktiebolag.  

 

Uppgifterna om frekvensen av avhoppande konsulter samt nyckelpersoners kvarstannade skall 

dock ses i ljuset av att de är lämnade av personer väl initierade i bolagen. Det kan med andra 

ord ifrågasättas om uppgiftslämnarna subjektivt värderar denna siffra och att det verkliga 

resultatet sålunda är annorlunda.   

 

Mognadsfasens inverkan 

Vi har vidare uppmärksammat att bolagens bakgrund torde inverka på bolagens 

bakomliggande mål för transaktionens genomförande. WM-data, vilka grundades betydligt 

tidigare än de andra två bolagen, hade som uttalat mål för transaktionen att man ville växa 

geografiskt på marknader, i detta fall i Finland. Acando å andra sidan ville växa 

organisatoriskt och skaffa sig en plattform inför framtiden att utveckla sin verksamhet ifrån. 

Denna uppbyggnadsfas torde WM-data redan ha bearbetat varpå WM-data, såsom moget 

bolag i branschen med en stabil och långvarig utveckling, troligen har en så pass stark 

organisatorisk grund, att de ej behöver växa organisatoriskt såsom de två andra bolagen.  

 

Bolagens fas menar vi även avspeglar sig i de av bolagen uppställda visionerna. Här går att 

återfinna att de bolag vilka är yngre och inte torde kunna ses som mogna har som vision att 

främst skaffa kunder, emedan WM-data utöver erhållandet av kunder även som vision har att 

utveckla relationen med befintliga kunder. Detta skall dock ses som en kvasi-slutsats då det 
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enligt vår mening är synnerligen svårt att konstatera detta faktum ur enkom tre redovisade 

visioner. Vidare är urvalet tillika alltför litet för att utesluta de semantiska misstolkanden från 

betraktarens öga vilka kan ske av bolagens nedskrivna visioner och mål. 

 

Snabba implementeringar av målbolag 

Efter att transaktionerna genomförts har de köpta målbolagen snabbt kommit att 

implementeras i köparbolagens organisation. Bolagen har sålunda inte fått vara kvar som 

självständiga enheter utan har omgående bytt namn till köparbolagets namn, hemsidorna har 

försvunnit samt att personer från köparbolaget snabbt har tagit ledande befattningar i 

målbolagen. Vidare har de utvecklade immateriella tillgångarna som återfanns i målbolaget, i 

vissa fall, kommit att användas i det hela nybildade bolagets verksamhet. Detta menar vi har 

lett till att de önskade synergieffekterna snabbare har kommit att uppfyllas samt att autonoma 

enheter i bolagen ej skapas vilket framgent skulle kunna minska transaktionens värde. Externa 

bedömare menar dock att uppköpta företag kan komma att fungera bäst om de får fortsätta att 

vara fristående. Bland annat menar Indutrades vd Johnny Alvarsson, att man oftast sparar på 

kostnader men att man tappar intäkter på ett sådant förfarande; 

 

”Lägger du ihop omsättningarna i uppköpta företag är den sammanlagda omsättningen efter 

tre år oftast lägre i det sammanslagna företaget än vad det var i de fristående” säger 

Alvarsson. Vidare belyser ha en rad faktorer vilka leder till denna omsättningsminskning. 

Bland dessa kan nämnas sämre beslutsvägar, för många produkter i säljarnas portföljer samt 

för lång distans mellan säljarna och ekonomiavdelningen.157 

 

Marknadens reaktion  

I samband med att förvärven genomförts har köparbolagen redogjort för motiven till 

förvärven i pressmeddelanden adresserat till marknaden och aktieägare. Denna företeelse är 

intressant ur ett perspektiv knutet till om analytiker och aktiemarknaden innehaft samma 

starka tilltro till förvärvet som ledningen i köparbolaget när förvärvet presenterades. Motiven 

må vara företagsspecifika och sålunda disparata, men de är i genomgående  positiva ordalag 

som transaktionen redogörs för. Köparbolagen beskriver ofta vilka fördelar förvärvet medför 

emedan negativa effekter, av förklariga skäl, sällan lyfts fram i kommunikén till allmänheten. 

Denna positiva bild av transaktionen menar vi ej återspeglas i marknadens sätt att reagera på 

                                                 
157 Se vidare DN, Uppköpta företag är bäst fristående, 2006-05-29, Ekonomi s. 4 
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transaktionerna. Exempelvis har analytikerna ej samma bild av transaktionernas värde och 

anser att man oftast betalar för mycket för förvärven. Då transaktionerna genomfördes i 

efterdyningarna av IT-kraschen, menar vi att analytikerna kan ha haft negativa bilder av dessa 

bolag som ”blåst” dem tidigare samt att den bubbelekonomiska baksmällan fortfarande tyngde 

humöret.  

 

Vad det gäller aktiemarknadens reaktion kan inte sägas att något klang och jubel förekom vid 

pressmeddelandena. Kurserna gick i det korta perspektivet ner, även om 2 av 3 företag haft en 

god utveckling i det längre perspektivet. Om denna uppgång beror på marknadens insikter om 

förvärvets förträfflighet eller om den allmänna börsuppgången i stor grad inverkat, låter vi 

dock vara osagt. Noterbart i detta sammanhang är att transaktionen mellan Teleca och AU-

systems bemötes med positiva ordalag från analytikerna initialt men att aktiemarkanden 

reagerade i motsatt riktning med en sänkning av aktiekursen, både i det korta som långa 

perspektivet. En förklaring till att kurserna föll till en början kan, enligt vår mening, bero på 

att marknadsrykten om kommande företagshändelser i köparbolagen pressat upp kursen före 

transaktionens offentliggörande och att utfallet, d.v.s. att bolagen förvärvar annat bolag, 

uppfattas som en besvikelse av de spekulanter som köpt på ryktet. Företeelsen, att kurserna i 

köparbolagen stigit kraftigt månaderna före förvärvet, kan dock tillika härröras till 

generalindex beteende under de aktuella perioderna, varpå vi sålunda ej kan fastställa den av 

oss tänkbara förklaringen såsom uteslutande.  

 

Ur detta drar vi slutsatserna om att förmedlingen av förvärven haussas från köparbolagens 

sida till en grad vilken marknaden, i form av analytiker och placerare, inte är beredda att hålla 

med om. Anledningen till detta kan bero på en rad faktorer varpå överoptimism och subjektivt 

icke-rationellt tänkande om förvärven från köparbolagens sida är att ses som troligast. 

Disparata uppfattningar om förvärvens värde föreligger sålunda mellan köparna och 

marknaden.      
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5. Bilagor 

Bilaga.1  
1a) Antalet anställda i Data och IT-konsultbranschen under 1994-2005 indexerat 
 

Källa; www.scb.se 
 
1b) Antalet anställda i Data och IT-konsultbranschen under 2004-2005 
Antal anställda efter näringsgren, kv 1 2004- kv 4 2005 

 2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 

Data och IT-konsulter 79527 82556 81852 80376 81524 81078 80282 83583 

Källa; www.scb.se 

 

Antal anställda, privat se ktor, (kvartal 1 1994= index 100)  

  Data och IT-konsulter  

1994 100.0

1995 119.3

1996 129.5

1997 153.9

1998 183.0

1999 229.0

2000 261.9

2001 295.6

2002 295.3

2003 278.8

2004 275.8

2005 282.7
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Bilaga. 2 
 
Ställda frågor vid företagna intervjuer 
 

• Varför genomförde ni förvärvet? 
• Vilka i ert företag låg bakom planerna på ett förvärv? 
• Vilka var era uppställda krav för att ett köp av ett annat bolag skulle komma upp till 

diskussion? 
• Hur gick ert sökande av målbolag till? 
• Skedde sökandet av er själva eller blev ni rekommenderade att förvärva målbolaget av 

externa konsulter, exempelvis investmentbanker?    
• Vilka var de avgörande faktorerna för valet av målbolaget? 
• Anser ni att ni era uppställda krav på målbolaget, till fullo kom att täckas vid det 

verkliga köpet? 
• Hur resonerade ni kring att köpet i stora delar innebar förvärv av humankapital? 
• Vilka problem finns det när man förvärvar kunskapsintensiva företag? 
• I vilken utsträckning köper man ett antal nyckelpersoner vid ett förvärv?. 
• Hur uppskattade ni värdet på det köpta bolaget? 
• Vilka modeller använder ni för att analysera värdet av ett eventuellt förvärv? 
• Innehade målbolaget immateriella tillgångar ni önskade få tillgång till? 
• Vilka personer i målbolaget tog ni kontakt med vid förvärvet? 
• Vilka personer i målbolaget visste om att ett förvärv var i antågande? 
• På vilket sätt redogjorde säljaren för målbolagets nyckelpersoner? 
• Anser ni att ni lyckades låsa in de personer ni innan förvärvet såg som nyckelpersoner 

och som säljaren uppgav?   
• Anser ni att nyckelpersoner missades att låsas in vid förvärvet? 
• Hur får man med de anställda på ett förvärv? 
• Tror ni att kundlojaliteten gentemot det förvärvade bolaget är kopplad till bolaget som 

sådant eller till dess konsulter? 
• Hur ser maktbalansen ut mellan företaget och de enskilda experterna i företaget? 
• Kan man bedöma kundlojalitet och kunskapsnivå i ett annat bolag? 

 
 

 
 

 


