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Sammanfattning 

Företagsförvärv är en vanlig tillväxtstrategi som många företag tillämpar för att utöka sin 

verksamhet. Tidigare studier visar att det är vanligt att företagen misslyckas med sina förvärv 

utifrån deras uppsatta mål som företagen ofta sätter allt för optimistisk vilket resulterar i att 

det är svårt att uppfylla dem.  

Denna uppsats har som syfte att öka förståelsen för företagsförvärv som tillväxtstrategi, detta 

genom att använda contingency theory för att analysera resultaten. Teorin kommer att 

användas för att analysera vilka faktorer som är viktiga för ett specifikt företag, detta eftersom 

att det inte finns ett generellt framgångsrecept som gäller för alla företagsförvärv. 

Due diligence, köpfaktorer och efterköpfaktorer är viktiga delar vid ett företagsförvärv och  

genom hela förvärvsprocessen. Dessa kommer att påverkas av hur väl företaget har analyserat 

processen utifrån det juridiska, finansiella och kommersiella perspektivet 

Studiens slutsatser kommer att besvaras genom att svara på ställda forskningsfrågor samt att 

svara på studiens syfte. En slutsats som visade sig väldigt viktig var anledningen till varför 

företaget ville göra ett förvärv, centralt var även hur väl förvärvsstrategin genomsyrade alla 

steg i förvärvsprocessen. Som enskilda faktorer har vi kunnat utläsa att företagskulturen har 

varit en viktig faktor i alla förvärv. 

Sökord: Merger and Acquisition (M&A), Motives for takeovers, contingency theory, due 

diligence, organizational change. 

  



 

 

 

Abstract 

Acquisitions are a common growth strategy that many companies apply to expand their 

business. Previous studies have shown that it is common for companies to fail their 

acquisition based on their set goals; this is due to overly optimistic estimates or some other 

factors that affect the outcome. 

This paper aims to increase understanding of the acquisitions as a growth strategy, so by using 

contingency theory to analyze the results. The theory is used to analyze the factors that are 

important for a specific company, and it is highlightened that there are no general prescription 

for a successful acquisition. 

 

Due diligence, acquisition factors and post-acquisition factors are important elements for a 

business through the acquisition process; these will be affected by how well the company has 

analyzed the process from the legal, financial and commercial perspective. 

Conclusions of the study will be answered by our research questions and the purpose of our 

study. A conclusion that proved very important was the reason why a company wanted to 

make an acquisition, another conclusion of notice was the importance of how well the 

organizations strategy was implemented in the acquisition process. Finally we have been able 

to deduce that the corporate culture has been an important factor in any given acquisition. 

Keywords: Merger and Acquisition (M&A), Motives for takeovers, contingency theory, due 

diligence, organizational change. 

 

  



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.3 Disposition ....................................................................................................................... 3 

2. Referensram ........................................................................................................................... 5 

2.1 Contingency Theory ......................................................................................................... 5 

2.1.1 Sammanfattning Contingency theory ........................................................................ 7 

2.2 Förvärvsprocessen med påverkan av contingencyfaktorer .............................................. 7 

2.2.1 Due diligence ............................................................................................................. 7 

2.2.2 Köpfaktorer ............................................................................................................... 8 

2.2.3 Efterköpsfas ............................................................................................................... 9 

2.3 Sammanfattning förvärvsprocess och contingencypåverkningar ..................................... 9 

2.4 Förvärvsprocess i praktiken ............................................................................................. 9 

2.4.1 Juridisk, Finansiell & Kommersiell förvärvsprocess .............................................. 10 

2.5 Företagsförvärv ur ett contingency theory baserat perspektiv ....................................... 11 

2.5 Tidigare genomförd forskning ....................................................................................... 13 

3. Metod ................................................................................................................................... 14 

3.1 Studiens ansats ............................................................................................................... 14 

3.2 Litteraturundersökning ................................................................................................... 14 

3.3 Urval ............................................................................................................................... 14 

3.4 Insamlingsmetod ............................................................................................................ 15 

3.5 Utformning av intervjufrågor ......................................................................................... 15 

3.6 Analysprocess ................................................................................................................. 15 

3.7 Validitet, reliabilitet & källkritik .................................................................................... 16 

4. Empiri ................................................................................................................................... 17 

1: Intervju med en person i kontorsvarubranschen .............................................................. 17 

2: Intervju med en person i byggbranschen ......................................................................... 19 

3: Intervju med en person i ett investeringsbolag ................................................................ 21 

4: Intervju med en person i ett It-bolag ................................................................................ 23 

5: Intervju med ett företag inom vårdbranschen .................................................................. 24 

6: Intervju med en handläggare på skatteverket ................................................................... 27 



 

 

 

7: Intervju med ett bilserviceföretag .................................................................................... 28 

8: Intervju med skatteverket. ................................................................................................ 31 

9: Intervju med en bank ........................................................................................................ 33 

Sammanställning .................................................................................................................. 36 

5. Analys ................................................................................................................................... 39 

5.1 Due diligence .................................................................................................................. 39 

5.2 Köpfaktorer .................................................................................................................... 40 

5.3 Efterköpsfaktorer ............................................................................................................ 41 

5.4 Förändring inför eventuellt företagsförvärv ................................................................... 42 

5.5 Hur företagen hanterar påverkningar och osäkerhet ...................................................... 44 

5.6 Meningsskapande för personalen vid förvärv ................................................................ 44 

5.7 Uppdaterad analysmodell ............................................................................................... 45 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 46 

6.1 Studiens bidrag ............................................................................................................... 48 

6.2 Förslag på fortsatt forskning .......................................................................................... 48 

Referenser ................................................................................................................................. 49 

Artiklar ................................................................................................................................. 49 

Böcker .................................................................................................................................. 50 

Internet ................................................................................................................................. 51 

Bild på framsida ................................................................................................................... 51 

Bilaga 1 - Intervjufrågor ............................................................................................................. 1 

Bilaga 2 - Samarbete under examensarbetet .............................................................................. 2 



 

1 

 

Definitioner 

Här kommer vi att ge en kort beskrivning på vissa ord som vi tror kan behöva en 

bakgrundsförklaring. Dessa samlar vi på ett ställe för att det ska vara lättillgängligt samt att 

texten skall bli mer sammanhängande och lättläst. 

Merger and aquision (M&A) – Detta är en aktivitet där en intressent köper upp eller slår sig 

samman med ett annat företag, affärsrörelse eller organisation där den vanligaste orsaken är 

att de vill växa snabbt. Skillnaden mellan en fusion och ett uppköp är att i ett uppköp så 

kommer moderföretaget att få bestämmanderätt över dotterföretaget, vilket skiljer sig mot en 

fusion där två eller fler företag går ihop tillsammans för att skapa en större enhet.  

Stordriftsfördelar - Genom att producera en stor kvantitet varor kan ett företag erhålla vissa 

stordriftsfördelar där de fasta kostnaden slås ut per antal producerade enheter. Detta leder till 

att genom att producera en större kvantitet varor så minskar styckkostnaden för varorna, vilket 

leder till en större vinst. Det är önskvärt att producera maximalt antal enheter utan att de fasta 

kostnaderna ökar. 

Due diligence (DD)– En granskning av ett företag som står inför ett potentiellt uppköp. Denna 

granskning görs för att det köpande företaget ska känna sig säker på att det inte finns några 

dolda framtida åtaganden eller andra överraskningar. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ska vi göra en beskrivning av studiens bakgrund som behandlar 

företagsförvärv. Vi kommer börja med att beskriva vad tillväxt genom förvärv är och 

problematiseringen bakom varför många företag vill växa utifrån aktörernas perspektiv. 

Detta avsnitt kommer att avslutas med en problematisering om vilket informationsgap denna 

studie ämnar fylla.   

Konkurrensen på många marknader hårdnar alltmer på grund av faktorer som exempelvis 

globalisering samt hög-eller lågkonjunkturer. Detta leder till en tuffare konkurrens på många 

marknader där marginalerna blir mindre allt eftersom konkurrensen ökar (Pryor 2001). För att 

företag och organisationer ska kunna fortsätta driva sin verksamhet så krävs det att de blir 

effektivare genom att minska kostnader samt behålla eller utöka nuvarande omsättning. Klarar 

de inte av att växa organiskt alternativt minska sina inre kostnader så kan lösningen finnas hos 

en konkurrent eller en annan befintlig aktör (Orrbäck 2006).  

Det finns i huvudsak tre olika strategier för ett företag att växa på. Orrbeck, M (2006) har 

presenterat dessa tillväxtstrategier. Den första strategin som Orrbeck presenterar är förvärv 

vilket innebär att ett företag har som strategi att växa genom att köpa upp ett annat företag. 

Det andra alternativet är organisk tillväxt vilket betyder att företaget växer på egen hand 

genom att med sitt egna kapital öka sina marknadsandelar. Det tredje alternativet är fusioner 

vilket innebär att två eller fler företag går ihop och tillsammans bildar ett nytt företag. Vi 

kommer i detta examensarbete att fokusera på företagsförvärv som tillväxtstrategi.  

1.1 Problemformulering 
Företagsförvärv har gått hand i hand med näringslivet sedan dess uppkomst under 

industrialiseringen. Nu för tiden är företagsförvärv en vanlig del i affärsverksamheten för 

företag, men det fanns en tid då endast de stora industrikoncernerna hade kunskapen och 

resurserna att genomföra ett lyckat förvärv (Sevenius, 2007, Lodorfos & Boateng 2006). Idag 

däremot, ser verkligheten ut på ett helt annat sätt i det svenska företagandet. 

Företagsförvärven har blivit ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för att expandera 

verksamheten på (Orrbeck 2006). Motiven bakom ett förvärv kan variera lika mycket som 

företagen som genomför det, men en gemensam nämnare är att dessa förvärv nästan alltid har 

sin utgångspunkt i en strategisk analys som företaget har genomfört. Tumregeln vid ett 

företagsförvärv är att det uppköpta företagets innevarande strategi står i harmoni med den 

egna organisationens strategi (Orrbeck  2006). 

De allra flesta företagsförvärv anses inte motsvara förväntningarna som ställdes innan 

förvärvet. Omkring 2/3 av alla fall gav ett resultat som inte motsvarade förväntningarna 

(Orrbeck, 2006). En analys av som utfördes av Hay Group (2007) som innefattade mer än 200 

fall av företagsförvärv kom fram till efter intervjuer med nyckelpersoner vid förvärven att 

endast 9 % av dessa fall kunde anses vara helt lyckade (Weber & Yedidia Tarba, 2012). En 

vanligt förekommande faktor vid utvärdering av misslyckade förvärv är att den kulturkrock 

som uppstår när två eller flera sätt att jobba ska kombineras eller ändras (George Lodorfos & 

Agyenim Boateng 2006). Begreppet misslyckande kan variera från fall till fall, men 
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grundläggande så menas att ”köparen inte erhållit en avkastning på insatt kapital som 

överstiger dennes vägda kapitalkostnader” (Orrbeck, 2006). 

När ett företag har förvärvats startar en komplicerad process att integrera det förvärvade 

företaget med den befintliga företagskulturen. Personal ska börja samverka och kommunicera 

med varandra samtidigt som de kommer kräva samma förmåner som de andra anställda. I 

dessa processer är det viktigt att de har en strategi för hur integrationen ska genomföras och 

hur värdering av de olika mjuka värdena, bonusar och rutiner som personal från de olika 

företagen värdesätter (Philipson 2004). Enligt en artikel skriven av George Lodorfos & 

Agyenim Boateng (2006) så anser författarna att kulturintegrationsprocessen är en nyckel för 

att företaget skall lyckas med förvärvet och prestera det resultatet de har beräknat. För att 

underlätta integreringen så kan företaget välja att sporra sina anställda genom olika 

belöningar, traditioner, ritualer eller ceremonier för att de ska öka viljan hos de anställda att 

kommunicera och samarbeta med sina nya kollegor (Philipson 2004). 

“Culture can be a make or break factor in the merger equation” - Fralicx and Bolster (1997) 

Det har uppstått viss kritik mot företagsförvärv som tillväxtstrategi. Det är främst tre olika 

problemområden som beskrivs i tidigare forskning 1) Expanderande företag letar efter att 

kunna skapa unika synergieffekter genom förvärv, sådana effekter kan exempelvis vara 

stordriftsfördelar. Christofferson et al., (2004) menar på att det finns en övertro till att dessa 

synergieffekter ska uppstå vilket resulterar i att det eventuella förvärvet kan vara poänglöst.  

2) det har även uppkommit viss kritik mot företagstillväxt rent generellt, där vissa grupper, 

främst miljöorganisationer, anser att ökad tillväxt är ett hot mot miljön. De anser att företag 

bör sträva efter nolltillväxt eftersom det enligt dem är det bästa alternativet för miljön.  Dessa 

miljörörelser menar alltså att det är möjligt att dra parallellen att tillväxt leder till 

överkonsumtion (Herman Daly, 1991). 3) Cartwright and Cooper (1993) menar att 

beräkningarna som på förhand gjorts över vilket resultat som företaget skall redovisa några år 

efter förvärvet genomförts ofta uteblir på grund av att de har misslyckats med 

kulturintegreringen. Detta kan bero på att förväntade stordriftsfördelar har uteblivit eller andra 

synergieffekter som hade kalkylerats med inte har motsvarat förväntningarna. 

Problematiken kring förvärvsprocessen är att företag ofta inte besitter den kunskap som krävs 

för att genomföra den på ett fullvärdigt sätt (Perry & Herd 2004). Detta är ett stort problem 

eftersom beslutsfattarna behöver ha en bild av verkligheten som avviker så lite som möjligt 

ifrån den finansiella verkligheten för att de ska kunna ta väl avvägda beslut (Shao-Chi Chang 

et al., 2010). Det handlar om för det köpande företaget att förstå mer om verksamheten som 

köps och att säkerställa att företaget kommer erhålla det som dem ämnar köpa (Howson 

2003).  

Det finns en del forskning gjord inom område företagsförvärv, främst på den amerikanska 

marknaden, vars syfte var att ta reda på anledningen till varför förvärv genomförs (Hien Thu 

Nguyen, Kenneth Yung and Qian Sun 2012). Denna forskning har inte lyckats generera en 

fullständig bild över varför ett företag väljer att köpa upp ett annat, utan har enbart givit 

företagsspecifika motiv till uppköp. Det finns även forskning som stödjer antagandena om att 

många misslyckade förvärv är produkten utav en dålig genomförd integration som grundar sig 
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i att det finns företagskulturella skillnader som försvårar integrationsprocessen (George 

Lodorfos & Agyenim Boateng 2006). 

Bristen på studier genomförda i Sverige inom företagsförvärv som tillväxtstrategi är 

någonting som detta examensarbete syftar till att fylla ut. De existerande studier som finns 

inom området tyder på att en stor del av förvärven som genomförs inte anses som lyckade.  

För att vi ska kunna identifiera och fastställa vilka inre och yttre faktorer som påverkar ett 

företag har vi valt att använda oss av contingency theory eftersom att den teorin behandlar att 

varje fall är unikt i den mening att de rådande inre och yttre faktorerna inte är desamma för 

alla aktörer. På grund av detta finns det inga generella faktorer som gäller för företagen utan 

de varierar från fall till fall. Detta innebär att det finns potential till att undersöka hur 

företagen arbetar för att identifiera vilka faktorer som är viktiga för dem samt hur de arbetar 

för att göra integrationsprocessen lyckad. För att belysa dessa problem har vi valt att 

genomföra en studie med följande forskningsfrågor som grund.  

- Hur ser företagens förvärvsprocess ut vid ett företagsförvärv och varför ser den ut som 

den gör. 

- Hur viktig är företagskulturen vid ett företagsförvärv, hur arbetar företaget med att 

integrera företagen och varför påverkar detta resultatet? 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utifrån ett contingency perspektiv öka 

förståelsen för företagsförvärv som tillväxtstrategi.  

För att kunna besvara vårt syfte valde vi att ställa upp tre delsyften:  

- Att identifiera företags förvärvsprocess vid ett företagsförvärv. 

- Att identifiera centrala inre och yttre faktorer som är viktiga vid företagsförvärv.  

- Ett annat delsyfte är att utveckla en analysmodell som inkluderar contingencyfaktorer 

vilket illustrerar den komplexa förvärvsprocessen ett företag ställs inför.  

 

1.3 Disposition 
Inledningen innehåller en beskrivning av studiens bakgrund som behandlar företagsförvärv. 

Studien inleds genom att beskriva vad tillväxt genom förvärv är och problematiseringen 

bakom varför många företag vill växa utifrån aktörernas perspektiv. Här beskrivs även vilken 

roll företagskulturen har vid ett företagsförvärv, samt hur företagen arbetar med att integrera 

de olika kulturerna efter ett förvärv. Detta avsnitt avslutas med en problematisering om vilket 

informationsgap denna studie ämnar fylla för att sedan mynna ut i ett syfte om varför studien 

genomförs. Kapitel två behandlar den teoretiska referensramen där vi redogör för contingency 

theory samt vilket praktiskt tillvägagångssätt som företagen använder sig av i 

förvärvsprocessen. Dessa beskrivs ingående för att sedan knytas ihop till den teoretiska 

referensram som studien tar stöd av, där studien utgått från teorin för att sedan analysera 

verkligheten. Kapitel tre beskriver metoden som användes i arbetet samt varför valet föll på 

att göra på det sättet, slutligen diskuteras studiens trovärdighet. Olika delar som berörs är 
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tillvägagångssätt vid datainsamling, intervjumetodik, analys och en avslutande diskussion. I 

kapitel fyra så presenteras en sammanfattning över de intervjuerna som har genomförts och 

redogör vad som har framkommit under studien. Nio stycken intervjuer har genomförts, där 

samma frågor har ställts fast eftersom att intervjuerna har varit semistrukturerade beroende på 

vilka svar som erhållits så skiljer sig följdfrågorna åt.  

I kapitel fem presenteras analyserna som  kan göras efter de gjorda intervjuerna. Här kommer 

den tidigare gjorda analysmodellen att uppdateras med ny information som empirin har lett 

fram till, att användas för att tolka informationen som erhållits. Mot slutet av analysen så 

kommer diskussionen att lyftas från att utvärdera empirin till en överblickande nivå som ska 

gälla för alla branscher. Kapitel sex summerar de slutsatser som har framkommit och där 

presenteras vårt praktiska bidrag som har erhållits av arbetet, vi kommer även att ge exempel 

på vidare forskning. 

 

Figur 1 Schematisk illustrering av vår disposition. 

Inledning Referensram Metod Empiri Analys Slutsatser 
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2. Referensram 
I detta kapitel så kommer vi att bygga upp de teoretiska grundstenarna vi behöver för att 

kunna analysera vårt erhållda resultat. Vi kommer att redogöra för contingency teorin som 

kommer att användas i analysen samt beskriva de tre delarna som finns i vår förvärvsprocess, 

due diligence, köpfaktorer och efterköpsfaktorer. Detta kommer även att utmynna i en 

analysmodell.  

Vi kommer i detta examensarbete att försöka öka förståelsen för företagsförvärv som 

tillväxtstrategi. Då detta ämnesområde ligger nära empirin kommer vi att använda oss av 

contingency theory som är en empirinära teori som kommer att hjälpa oss förstå vilka inre och 

yttre faktorer som ett företag påverkas av. Vi kommer även att beskriva hur ett företags 

förvärvsprocess kan vara uppbyggd och vilka delar den kan bestå av samt hur 

förvärvsprocessen påverkas av inre och yttre faktorer. Slutligen kommer vi upprätta en 

analysmodell utifrån en förvärvsprocess som påverkas av interna och externa faktorer som ska 

hjälpa oss att öka förståelsen för företagsförvärv som tillväxtstrategi. 

2.1 Contingency Theory  
Vi har valt att använda oss av contingency theory eftersom teorin förespråkar att företag 

anpassar sitt agerande efter omgivningen, eftersom vi vill öka förståelsen för 

förvärvsprocessen som tillväxtstrategi och hitta inre och yttre faktorer i olika omgivningar. 

Därför har vi valt att använda oss av contingency theory. 

I slutet av 1950-talet ifrågasattes tidigare antaganden om att det finns ett bästa sätt att utforma 

en organisation, något som Fredrick Taylor tidigare hade förespråkat med sin Scientific 

managementteori (Greenwood 1991). Det var först 1960 som organisationer började anpassas 

utifrån hur deras behov såg ut, vilket skulle leda till uppkomsten av contingency theory. 

Förgrundsfigurer var då Burns and Stalker (1961), Woodward (1958, 1965), Lawrence and 

Lorsch (1967). Deras forskning pekade på att den mest effektiva organisationsstrukturen var 

den som lyckades variera organisationen beroende på situationen. 

Burns och Stalker började i slutet av 1950-talet att undersöka hur olika Skotska 

elektronikföretagsorganisationer var strukturerade. Genom deras arbete kom de fram till att 

företagen kan delas upp i två olika kategorier gällande organisationsstruktur, mekaniskt 

kontra organisk struktur. Med ett organiskt synsätt menar Burns och Stalker att 

organisationerna är flexibla och kan anpassa sig efter förändringar i den yttre miljön. Det 

mekaniska synsättet styrdes som en centraliserad organisation där ledningen tar alla beslut 

och personalen i produktionen ska följa de order som har erhållits.  Det organiska synsättet 

innebär att det inte finns förutbestämda roller, arbetsuppgifter eller tillvägagångssätt utan 

företagen strävar efter en mer flexibel organisation där kommunikation sker med alla inom 

företaget, beroende på vad som efterfrågas och vilka förändringar som sker på marknaden 

(Burns & Stalker 1961). 

 

 



 Referensram  

6 

 

Mekaniskt Synsätt Organiskt Synsätt 

Centraliserad styrning Decentraliserad styrning 

Hierarkisk uppbyggnad Team som samverkar 

Förutbestämda arbetsmoment Arbetsmoment beroende på miljö 

Stel organisation Flexibel organisation 
Tabell 1 Mekanisk kontra Organiskt synsätt 

Problematiken som Burns och Stalker utpekar med det mekaniska synsättet är att en 

hierarkisk organisation har ofta sämre kommunikation eftersom att all information som 

genereras på produktionsgolvet först måste ta sig kedjan upp till ledningen för att sedan gå 

samma väg tillbaka för att en dubbelsidig kommunikation skall uppstå. Här beskriver 

författarna kommunikationsflödet som byråkratiskt. På grund av detta behöver information i 

stora organisationer ofta passera flera led för att nå ledningen vilket gör systemet ineffektivt 

(Tosi 1992). Fördelen med plana organisationer är att beslut kan fattas mycket snabbare 

beroende på förändringar i miljön då aktörerna i organisationen samverkar med varandra och 

beslut och justeringar kan göras fortare (Burns & Stalker 1961). 

Burns och Stalker menar att organiska organisationer främjar lagarbete och att tillämpningen 

är tänkt att ge incitament till anställda att samarbeta och utföra uppgifter efter bästa förmåga. 

De föreslår att företag som huserar i en föränderlig miljö kan behöva använda en organisk 

organisationsstruktur för att snabbt anpassa sig till förändringar. Dessa företag har en 

decentraliserad beslutsstruktur för att underlätta snabbt anpassa sig till förändringar på 

marknaden. 

Gareth Morgan (2006) beskriver hur den teknologiska utvecklingen har drivit människor från 

självtänkande flexibla varelser till en del i ett maskineri. Som anställd i ett företag har de 

anställda förutbestämda uppgifter som de ska utföra och varken göra mer eller mindre än det 

de blivit tillsagd att göra. Morgan menar att detta sker så väl i kontorslandskap som i en 

massproduktionsfabrik. Morgan beskriver dessa organisationer som byråkratiska, han 

definierar sin syn på dem som att ”organisationer som utformas och drivs som maskiner 

brukar vi idag kalla för byråkratiska organisationer”.  Författaren nämner även Frederick 

Taylor och hans Scientific management som förgrundsfigur till de byråkratiska systemen och 

menar att hans idéer återfinns i t.ex. snabbmatsrestauranger där många moment är uppdelade 

och mekaniserade. Morgan kritiserar det maskinella förhållningssättet till människor och 

hänvisar till Maslows behovspyramid (1943). Där han menar att en ökad flexibilitet i 

organisationen ger anställda en större möjlighet att uppnå självförverkligande. Han tycker 

istället att organisationer skall fungera som öppna system, den processen innebär att anpassa 

organisationen till deras omgivning samt framtida förändringar i miljön. Han styrker även 

tidigare forskning och menar att det inte finns något bästa sätt att organisera. Den mest 

lämpliga formen är beroende av uppgifterna eller den miljön som organisationen lever i.   

Tosi (1994) beskriver att en organisation som befinner sig i en miljö som ständigt är i 

förändring behöver ha ett kontrollsystem för att säkerställa att ett dess verksamhet fortfarande 

är på rätt bana och att den inte har tappat sitt mål. Därför är det enligt Tosi (1994) viktigt med 

att utvärdera resultatet och jämföra det med tidigare uppsatta mål för att försäkra sig om att 
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verksamhetens mål fortsätts att uppnås. Skulle detta inte vara fallet krävs det att systemet har 

en kontrollstation där justeringar genomförs så att verksamheten inte avviker från rätt kurs. 

2.1.1 Sammanfattning Contingency theory 

Teorin ifrågasätter tidigare antaganden att det finns ett bästa sätt att utföra en uppgift på, som 

t.ex. ett företagsförvärv. Eftersom att det råder väldigt stora skillnader mellan olika företag 

och miljön som de verkar i så måste varje beslut anpassas efter den specifika situationen. 

Teorin benämner även att organisationsformen är viktig att anpassa så att beslut kan fattas 

snabbare beroende på de förändringar och händelser som uppstår i inre och yttre miljön. 

2.2 Förvärvsprocessen med påverkan av contingencyfaktorer  
Vi har valt att presentera förvärvsprocessen genom att beskriva tre olika faser i denna som 

tillsammans utgör den slutgiltiga förvärvsprocessen där dessa faser är 1) due diligencefasen, 

2) köpfaktorfasen och 3) efterköpsfasen.  

 

Figur 2 Förvärvsprocess 

2.2.1 Due diligence 

En due diligence eller företagsbesiktning som det ibland benämns är en process som ett 

företag kan tillämpa inför ett företagsförvärv. Syftet med en due diligence är att bedöma och 

analysera det företaget som ska förvärvas. Köparen vill säkerställa att informationen som 

säljaren har delgett överensstämmer med verkligheten, samt att eventuella överraskningar som 

t.ex. dåliga avtal uppkommer (Angwin 2001). Det är i denna förköpsfas viktigt att syftet och 

strategin till förvärvet genomsyrar hela arbetet för att resultatet ska bli bra (Schweiger & 

Very, 2003). 

Vi använder här det engelska uttrycket due diligence eftersom uttrycket företagsbesiktning 

inte innehar samma spännvidd i det svenska språket (Landelius & Treffner 1995). Det finns 

ingen exakt definition på innebörden utan det kan liknas med ett samlingsord för en viss typ 

av aktivitet, nämligen förarbetet som görs innan ett företagsförvärv (Howson 2003). Den 

ökade komplexiteten av företagsförvärv de senaste årtiondena har lett till ett ökat 

användningsområde för due diligence då detta reducerar osäkerheten vid ett förvärv (Perry & 

Herd 2004). En due diligence kan genomföras inom flera områden för att på ett uttömmande 

sätt visa hur företaget mår. Beroende på företagets inre och yttre miljö kan fokus på dessa 

variera men de tre vanligaste områdena av due diligence är 1) juridisk due diligence, 2) 

finansiell due diligence, och 3) kommersiell due diligence (Angwin 2012). Hur ett företag 

väljer att genomföra sin due diligence beror på deras inre och yttre omständigheter vilket 

varierar mellan företag, därför finns det ingen generell lösning som fungerar för alla företag.  

Due 
diligence 

Köpfaktorer Efterköpsfas 
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En due diligence kan schematiskt illustreras på följande sätt (se figur 3), bestående av tre 

milstolpar. Dessa är 1) skrivandet av ett letter of intent, 2) due diligenceförhandling och det 

slutliga 3) köpeavtalet. Innan ett letter of intent kan skrivas måste ett företag genomföra en 

sökprocess efter företag som matchar deras uppställda kriterier (Howson 2006). När detta är 

genomfört och båda parterna enats om att börja förhandla skrivs ofta ett letter of intent. Det är 

ett icke bindande avtal vars huvudsyfte är att underlätta den kommande 

förhandlingsprocessen. Detta görs oftast genom att sätta upp ett ramverk innehållande 

sekretessbestämmelser, tidsplan samt tillgänglighet för målföretaget (Balans 10/2000). När 

detta avtal är underskrivet kan själva arbetet med due diligence inledas. I detta skede granskas 

företaget som står inför uppköpet ifrån flera olika infallsvinklar. Analysen görs utifrån en 

kommersiell, finansiell och juridiskt perspektiv där det uppköpande företaget letar efter 

avvikelser som skiljer sig ifrån de uppsatta förväntningarna. Dessa avvikelser kan vara av 

positiv och negativ natur. Exempelvis kan det visa sig att förväntningen och det faktiska 

utslaget hade större målöverenstämmelse än vad som tidigare trott (Angwin 2001). 

 

Figur 3 Schematisk översikt för due diligenceprocessen 

2.2.2 Köpfaktorer 

Det finns olika anledningar till att ett företagsförvärv genomförs, detta beror på att företagets 

inre och yttre miljö ser olika ut beroende på vilket företag som undersöks (Nguyen et al., 

2012).  Nguyen et al., (2012) skriver i sin artikel att de har identifierat värdeökande och 

värdeminskande motiv till att ett företagsförvärv genomförs. De primära värdeökande 

motiven är en önskan till, 1) ökad marknadsmakt, 2) ökad synergi inom företagets 

verksamhet, 3) stordriftsfördelar och 4) möjligheten att klara av branschchockar.  

De värdeminskande motiven kategoriserar Nguyen et al., (2012) i tre grupper, nämligen, 1) 

hybris, vilket innebär att företaget antingen betalar för mycket vid ett förvärv eller att ett 

förvärv genomförs i tron om att det finns starka motiv till synergi när det i själva verket inte 

existerar, 2) principal agentteoretiska problem och 3) marknadsopporturnistiska problem. 

Dessa motiv är ej önskvärda ur ett ägarperspektiv då de oftast genomförs ur en företagsledares 

intresse vilket inte alltid stämmer överens med ägarnas.  

Letter of intent 

•Identifiering 

•Företagsvärdering 

•Strategisk analys 

Due diligence 

•Förhandling 

Köpavtal 

•Strukturering 

•Integrering 
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Tidigare studier inom ämnet visar på att de flesta förvärven genomförs av mer än en enskild 

anledning, där den vanligaste orsaken är önskan att uppnå en ökad synergieffekt (Nguyen et 

al., 2012) (Berkovitch et al., 1993). Studien visar även på att ämnet företagsförvärv är ett 

mycket svårförstått område där det råder osäkerhet kring vilka motiven är till att förvärv 

genomförs, detta på grund av både värdeökande- och värdeminskande motiv kan samexistera. 

2.2.3 Efterköpsfas 

I efterköpsfasen gäller det för företaget att sammanfoga den förvärvade delen med den redan 

existerande verksamheten. Studier visar på att denna fas är känslig för påverkningar och där 

dessa lätt kan ändra det givna resultatet, detta bestäms till stor del av vilket motiv som finns 

till förvärvet (Schweiger & Very, 2003). Denna fas är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt 

företagsförvärv och innebär en komplicerad process där olika företagskulturer ska integreras 

och börja arbeta med varandra (George Lodorfos et al., 2006). Detta innebär en stor att en stor 

kunskapsöverföring sker där det är viktigt att båda delarna av organisationen arbetar aktivt för 

att lyckas med integreringen. Forskning visar på att det i integreringsprocessen är stor press på 

ett företags mellanchefer då dem oftast tilldelas många nya viktiga arbetsuppgifter och 

ansvarsområden som är kopplade till förvärvet. Detta gör dem till den mest aktiva och viktiga 

parten i en integrering och är således en viktig faktor i ett lyckat förvärv (Cartwright et al., 

1993) 

Forskning visar att företagskulturer som liknar varandra har större sannolikhet att lyckas med 

sin integrering än vad företag där det finns en stor kulturell skillnad mellan dem (Lodofos et 

al., 2006). Weber et al., (2012) skriver i sin artikel att en vanligt förekommande anledning till 

att förvärv misslyckas är att det råder en brist på synkronisering mellan enheterna. Det betyder 

att informationshanteringen mellan enheterna inte fungerar som de bör och där resultatet blir 

en sämre integreringsprocess.  

2.3 Sammanfattning förvärvsprocess och contingencypåverkningar 
Dessa tre delar utgör vår förvärvsprocess, genom att tillämpa contingency theory i 

förvärvsprocessen och på så sätt göra den en del av vår analysmodell som vi redogör för 

längre ner i kapitlet så kommer företag ständigt att påminnas om att det måste samverka med 

påverkningar från dess inre och yttre miljö. 

2.4 Förvärvsprocess i praktiken 
En förvärvsprocess kan se olika ut beroende på vilket företag som genomför den. Det är 

många gånger den enskilt största händelsen som kommer att uppstå i ett företag och när det 

sker är det viktigt att det görs på rätt sätt så att risken för att misslyckas minimeras. Eftersom 

det är en process kan företagen välja att skräddarsy den så att den passar deras inre och yttre 

omgivning på bästa sätt (Donaldson 1995). Utformningen och genomförandet av 

förvärvsprocessen kan även se olika ut beroende på vart i världen den äger rum. Detta är 

speciellt framträngande i utformningen av köpeavtalet där de anglosaxiska länder generellt 

har högre krav på detaljrikedomen i utförandet (Landelius & Treffner 1995). En gemensam 

nämnare om förvärvsprocesser är att de vanligtvis görs utifrån ett av tre perspektiv, nämligen 

utifrån, 1) juridiskt, 2) finansiellt och 3) kommersiellt perspektiv.  
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Figur 4 Samverkande delar i en förvärvsprocess 

2.4.1 Juridisk, Finansiell & Kommersiell förvärvsprocess 

Den juridiska förvärvsprocessen är starkt sammankopplat med den finansiella 

förvärvsprocessen, detta på grund av att många variabler som undersöks i den finansiella 

förvärvsprocessen regleras av lagar och bestämmelser. I den juridiska förvärvsprocessen ska 

avtal, bestämmelser, tillstånd och rättigheter gås igenom för att säkerställas att inga framtida 

oönskade avvikelser inträffar (Landelius & Treffner 1995, Angwin 2001). 

Den finansiella delen av förvärvsprocessen delas vanligtvis upp i två områden, historisk och 

framtida faktorer. Dessa två områden syftar till att väva samman en helhetsbild av företagets 

finansiella ställning. De framtida faktorerna syftar till att redogöra hur eventuella patent, 

orderstock och leveransavtal är utformade. Denna redogörelse är viktig eftersom det kan visa 

sig att ett framtida avtal som är på väg att löpa ut kan ha varit en avgörande faktor vid ett 

förvärv (Landelius & Treffner 1995). Den historiska aspekten ämnar redogöra för tidigare 

genomförda signifikanta händelser. Denna del av arbetet omfattar en kartläggning som 

innefattar allt från frågor om varulager, kundfordringar till hur en framtida integration mellan 

företagen ser ut (Landelius & Treffner 1995, Angwin 2001). 

Den kommersiella förvärvsprocessen handlar om att utvärdera och försöka förstå hur 

intresseföretagets marknadsposition ser ut och kommer att utvecklas. Det uppköpande 

företaget är intresserad av en redogörelse för hur konkurrenskraften och marknadspositionen 

ser ut, samt hur framtidsutsikten förväntas utvecklas. Detta är speciellt viktigt eftersom värdet 

på ett företag till stor del avgörs hur dess framtidsutsikt ser ut (Angwin 2001). 

 

 

 

 

 

 

Juridisk 

Kommersiell Finansiell 
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Typ av 

förvärvsprocess 

Frågefokus Sökt resultat 

Juridisk   Eventuella juridiska problem ex 

ofördelaktiga eller felaktiga 

kontrakt 

 Utformning av kontrakt 

 Validering av befintliga 

försäljnings- och 

inköpskontrakt 

Finansiell  Validering av historisk information  

 Genomgång av 

organisationsstruktur 

 Bekräfta RR, BR 

 Generera en trovärdig bas för 

utvärdering 

Kommersiell  Konkurrenskraft 

 Företagets nuvarande 

marknadsmakt 

 Företagets framtidsutsikter 

 Kultur 

 Utvärdera framtidsutsikten 

 Formulera strategi, mål, 

vision för den sammanslagna 

verksamheten 

Tabell 2 Översiktlig sammanfattning av perspektiv en förvärvsprocess kan ta och vad de ämnar svara på 

Eftersom att förvärvsprocessen är en dynamisk process kan företaget själv väljer hur den ska 

utformas allt (Michael G. Harvey & Robert F. Lusch 1995). Generellt sett är alla perspektiv ur 

en förvärvsprocess lika viktiga, det går inte att säga på förhand att den ena är viktigare än den 

andra utan det är helt situationsanpassad vilka inre och yttre faktorer som råder inför ett 

företagsförvärv (Angwin 2001). 

2.5 Företagsförvärv ur ett contingency theory baserat perspektiv 
Från referenskapitlet har vi utvecklat en analysmodell där contingency theory och praktiskt 

förvärvsprocess tillsammans utgör ett teoretiskt ramverk som representerar vår analysmodell. 

Målet med analysmodellen är att på illustrera komplicerade frågeställningar som ett företag 

ställs inför ett förvärv. Dessa faktorer varierar mellan olika branscher men modellens design 

gör den tillräckligt flexibel att kunna analysera de branscher som är representerade i vårt 

empiriavsnitt. Analysmodellen kommer sedan att användas för att hjälpa oss att nå studiens 

syfte att utifrån ett contingency perspektiv öka förståelsen för företagsförvärv som 

tillväxtstrategi. 
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Förvärvsprocessen har vi valt att dela upp i tre delar, dessa är due diligence, köp- och 

efterköpsfaktorer, tillsammans bildar dessa faktorer förvärvsprocessen. 

 Den första kolumnen i förvärvsprocessen är due diligencearbetet, här kommer vi att analysera 

våra svar som berör företagens arbete med due diligenceprocessen. I den andra kolumnen 

kommer vi att behandla företagens svar inom området för upplevda fallspecifika faktorer 

rörande själva företagsköpet. I den tredje och sista kolumnen i förvärvsprocessen utvärderar vi 

svaren på frågor rörande efterköpsfaktorer som företagarna lämnat vid genomförda intervjuer. 

De tre delarna av förvärvsprocessen kommer sedan att delas upp och analyseras utifrån ett 

juridiskt- finansiellt- och kommersiellt perspektiv där vi kommer att fokusera på inre och yttre 

faktorer som påverkar företagen för att få en bättre förståelse av företagsförvärv som 

tillväxtstrategi.  

Contingency theory används eftersom att företag som väljer förvärv som tillväxtstrategi gör 

det av olika anledningar. Det finns därför inga generella faktorer som gäller för samtliga 

företag utan de skiljer sig åt beroende på företagens inre och yttre omständigheter. En 

organisations uppbyggnad kan även ha inverkan på dess förmåga att hantera inre och yttre 

påverkningar där en organisk organisation är mer flexibel än en mekanisk vilket gör den mer 

anpassningsbar till förändringar. Genom att använda oss av contingency theory kan vi urskilja 

händelser som har påverkat företagen i dess förvärvsprocess och således öka förståelsen för 

företagsförvärv som tillväxtstrategi. Det vi vill visa med modellen är att företagsförvärv är en 

process av flera olika delar där alla är lika viktiga i teorin. Detta varierar dock ibland beroende 

på vilket företag som ska genomföra förvärvet och hur pass välutvecklad förvärvsorganisation 

de har. Olika faktorer är även olika viktiga beroende på vilken bransch företaget är aktiva i.   

   Förvärvsprocess (Inre faktorer) 

Juridisk 

Finansiell 

Kommersiell 

DD 
Juridisk 

Finansiell 

Kommersiell 

Köp 
Juridisk  

Finansiell 

Kommersiell 

Efter 
köp 

Contingency faktorer (Yttre faktorer) 

Figur 5 Analysmodell 
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2.5 Tidigare genomförd forskning 
Nedanstående tabell är en sammanfattning av tidigare publicerad forskning inom 

ämnesområdet företagsförvärv. Vi börjar med att beskriva vem som är författare och vilket 

årtal som artikeln publicerades, detta ger läsaren en uppfattning om hur aktuell artikeln är. 

Därefter beskrivs vilket område som artiklarna behandlar. Metodkolumnen visar på att detta 

är ett område där forskaren har friheten att välja vilken typ av metod som passar bäst för 

ändamålet. Slutligen presenteras huvuddragen av resultatet. Bristen på teori är en 

fingervisning om att företagsförvärv är ett empirinära ämnesområde. Summeringen av 

resultatet av vår sammanställning indikerar att ett företagsförvärv är en komplicerad process 

för företagen där det existerar en stor osäkerhet som påverkar förvärvet.  

Författare År Område Metod Resultat 

Weber et 

al., 

2012 Företags-

förvärv 

Fallstudie Antalet misslyckade  företagsförvärv kan bero på bristen 

på synkronisering vid fusionen. 

 

Lodorfos et 

al., 

2006 Företags-

förvärv 

Öppna och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Kulturella skillnaderna vid företagsförvärv är avgörande 

beträffande hur väl integrationsprocessen lyckas.  

 

Berkovitch 

et al., 

1993 Företags-

förvärv 

Regressionsanalys 

av data 

Studien visar på att synergi är den vanligaste orsaken till 

att ett förvärv genomförs. Studien visar även på att 

många förvärv är motiverade av ett agentteoretiskt 

handlingsmönster såväl som av hybris.  

 

Cartwright 

et al., 

1993 Företags-

förvärv 

Enkätundersökning Kulturella likheter vid företagsförvärv underlättar 

organisationerna att tillsammans skapa en ny kultur vid 

sammanslagningen. Studien visar även att 

mellancheferna bär den tyngsta bördan vid uppköpen då 

de upplevde en ökad stress i och med de nytillkomna 

ansvarsområdena.  

 

Angwin, D 2001 Företags-

förvärv 

& DD 

Explorativ studie Artikeln tar upp ämnet due diligence i sin där författaren 

behandlar frågeställningen ifall företagen använder sig 

utav extern hjälp vid genomförandet. Studien visar på 

att svaret beror till stor del på hur den nationella 

kulturen ser ut och vilka värderingar som finns. 

 

James et al., 1998 Företags-

förvärv 

Semistrukturerade 

intervjuer 

I denna rapport diskuteras några av de frågor som 

uppstår i samband med teknisk förvaltning och förvärv 

och där slutsatser dras om hur dessa tekniska problem 

bättre kan hantera beslutsfattande vid företagsförvärv. 

 

Nguyen et 

al., 

2012 Företags-

förvärv 

Hypotesprövning Studien visar på att de flesta förvärv (80 %) har mer än 

ett enskilt motiv till varför de genomförs. Studiens 

resultat tyder även på att det är i allmänhet svårt att få 

en klar bild över motiven, detta på grund av 

värdeökande och värdeminskande motiv kan 

samexistera. 
Tabell 3 Sammanställning av tidigare genomförd forskning inom vårt ämnesområde  
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt vi har använt oss av i vårt examensarbete. I 

kapitlet beskrivs vilka val som har gjorts med tillhörande motivering. Vi redogör även för vårt 

tillvägagångssätt vid datainsamling, intervjumetodik, analys samt en avslutande diskussion. 

3.1 Studiens ansats 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett contingency perspektiv öka förståelsen för 

företagsförvärv som tillväxtstrategi. För att uppnå detta kommer vår undersökning vara 

präglad av en abduktivt forskningsansats där vårt mål är att generera ny kunskap för att öka 

förståelsen till ett område som är förhållandevist metod- och teorifattigt. Denna ansats ger oss 

möjligheten att i efterhand ta in ytterligare teori för att analysera och förklara vårt resultat. Vi 

valde att ta in sensemakingteorin i slutet av vårt arbete eftersom att vi erhöll många svar om 

kulturintegration och därmed uppstod behovet av för att ytterligare analysera empirin (Patel 

2011). Vi kommer att använda oss utav kvalitativ data som vi erhåller genom 

semistrukturerade intervjuer vilket ligger i linje med examensarbetets förståelseinriktade 

fokusering.  

3.2 Litteraturundersökning 
Vi inledde detta arbete med att söka information i artiklar och böcker för att etablera en 

grundförståelse för detta ämnesområde. Detta förarbete genererade kunskap om studier som 

har genomförts och vad dem handlade om, därefter fick vi en överblick av ämnesområdet 

företagsförvärv vilket medförde att vi kunde välja ett informationsgap som vårt 

examensarbete skulle handla om.  

Sökmotorerna vi använde oss av var Luleå Tekniska Universitets (LTU) egna 

bibliotekssökmotor LUCIA samt Google Scholar.  Vår litteraturundersökning använde i 

huvudsak dessa sökord. Företagsförvärv, mergers, acquisitions, due diligence, 

företagsbesiktning, accounting, företagskultur 

3.3 Urval 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett contingency perspektiv öka förståelsen för 

företagsförvärv som tillväxtstrategi. För att uppnå detta syfte har vi intervjuat aktörer som alla 

har varit en aktiv del vid ett företagsförvärv. Detta innebär att vi kommer att intervjua 

personer som alla har stått inför en situation där de valt att växa genom uppköp av företag 

vilket gör detta till ett strategiskt urval (Halvorsen 1992). Totalt genomfördes nio intervjuer 

varav en var en dubbelintervju med företag som är verksamma inom olika branscher vilket 

ger våra svar ett bredare omfång, för att vi skulle öppna och ärliga svar valde vi att behandla 

alla svar i intervjuerna konfidentiellt. För att ytterligare bredda förståelsen för 

företagsförvärvet som tillväxtstrategi har vi valt att intervjua personer ifrån skatteverket och 

bankverksamheten. Anledningen till detta var att vi ville få information ifrån ett annat 

perspektiv på förvärvsprocessen och tillväxtstrategin vilket skulle öka förståelsen för dem.  

Vårt mål var att genomföra intervjuer som kunde hållas ansikte mot ansikte, detta har dock 

inte varit möjligt fullt ut eftersom våra respondenter är aktiva företagare som ofta är ute och 
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reser och därför har vi även gjort kompletterande telefonintervjuer på överenskommen tid och 

datum vilket medför att respondenten har möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Detta 

urval gör vi eftersom vi är intresserade av att erhålla information som ökar vår förståelse för 

företagsförvärv som tillväxtstrategi (Halvorsen 1992). Vi kommer inte att nämna vilka företag 

som vi har intervjuat och endast nämna de intervjuade personerna med förnamn. 

3.4 Insamlingsmetod 
Till vår kvalitativa undersökning har vi använt oss utav semistrukturerade intervjuer eftersom 

det ger oss flexibilitet och möjligheten att kunna ställa fördjupningsfrågor. Våra intervjuer 

bygger relevanta frågor som respondenten har friheten att svara fritt på utifrån dennes 

erfarenhet. Samtliga frågor kommer att ställas till alla respondenter med eventuella undantag 

för specifika frågor som kan uppstå under intervjuns gång. Vårt mål med intervjun är att få 

data ifrån affärslivet som vi kan använda för att öka förståelsen till varför företag väljer 

företagsförvärv som tillväxtstrategi. När vi genomförde intervjuerna använde vi oss utav 

ljudinspelning eftersom det gav oss friheten att fokusera på det pågående samtalet istället för 

att ta anteckningar samt att det genererade ett mer flytande samtal.  

3.5 Utformning av intervjufrågor 

Då vår studie har en kvalitativ ansats har våra intervjufrågor designats så att de ska ge oss 

uttömmande svar som ska leda till en ökad förståelse för företagsförvärv som tillväxtstrategi. 

Frågor som berör förvärvsprocessen och centrala faktorer har även utformats eftersom de är 

två viktiga faktorer för att ett förvärv ska lyckas där den ena frågan berör arbetet före och den 

andra berör arbetet efter förvärvet. Genom att använda semistrukturerade intervjuer har 

respondenten haft friheten att själva formulera sina svar efter egna erfarenheter gällande 

företagsförvärv som tillväxtstrategi samt att möjligheten till tilläggsfrågor har funnits. Under 

arbetets gång har intervjufrågorna omarbetats allt eftersom att ny kunskap erhölls inom vårt 

ämnesområde. Frågorna har utformats för att ta reda på de juridiska, finansiella och 

kommersiella faktorerna och var i förvärvsprocessen de olika delarna är viktiga. Genom att vi 

ställer neutrala frågor kommer företagets contingencyfaktorer fram där de får berätta vad som 

har varit viktigt för dem. Således har en operationalisering av vår intervjuguide genomförts.  

3.6 Analysprocess 
Vid en analys har insamlad data kategoriseras för att göra datamängden överskådlig i syfte att 

lättare kunna beskriva vad studien har handlat om (Halvorsen 1992). Detta gjorde vi genom 

att först intervjua respondenterna för att sedan transkribera datan. Därefter kodades svaren för 

att uppnå syftet med vår studie där vi kategoriserade svaren i följande huvudkategorier 1) due 

diligence, 2) köpfaktorer och 3) efterköpsfaktorer med följande subkategorier 1) juridiska 

faktorer, 2) finansiella faktorer och 3) kommersiella faktorer (tabell 14). Därefter 

analyserades svaren genom att leta efter likheter i de tre huvudkategorierna som tyder på att 

det finns vissa aktiviteter som är gemensamma för de flesta förvärven, vilket ger en 

fingervisning om att det finns gemensamma faktorer för företagsförvärv i allmänhet. I slutet 

av analyskapitlet tar vi in sensemakingteorin för att visa på att det finns ett behov av förståelse 

till varför ett förvärv genomförs för att de ska kunna bli framgångsrikt. 
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3.7 Validitet, reliabilitet & källkritik 
För att stärka validiteten och reliabiliteten till resultatet har vi kombinerat våra genomförda 

intervjuer (primärdata) med redan existerande forskning (sekundärdata) för att jämföra 

likheter och skillnader i resultatet vilket kommer att presenteras i vårt avsnitt om analys 

(Merriam 1998). För att säkerställa att informationen vi har använt oss av i detta 

examensarbete har haft den kvalité som krävs har vi intervjuat personer som har en stor 

kunskap inom området företagsförvärv. Detta har vi gjort för att stärka validiteten till vårt 

arbete. Trotts detta finns det en osäkerhet kring validering av studier som tar ett 

aktörsperspektiv. Det samma gäller reliabiliteten eftersom att studiens reproducerbarhet är 

starkt kopplat till vad aktörerna svarar vilket kan variera stort beroende på vem som tillfrågas 

(Arbnor & Bjerke 1994). För att minimera osäkerheten angående reliabiliteten har vi arbetat 

extra noggrant för att redogöra för vårt tillvägagångssätt i metodkapitlet. Vi har även använt 

oss utav Arbnor & Bjerke (1994) utvecklade analysmodell (tabell 4) som hjälp för att validera 

vår studie. Denna modell innefattar fyra dimensioner, nämligen den praktiska process- och 

resultatvalideringen samt den vetenskapliga process- och resultatvalideringen.  

Validering av vårt resultat har stärkts genom att det finns en sammankoppling med praktiken 

och att våra respondenter har intresserat sig för vårt slutresultat i form av att det färdiga 

arbetet. Vi har även använt oss utav ljudinspelningar för att ha kopia av den faktiska intervjun 

vilket medföljer att vi kan analysera respondentens svar på ett trovärdigt sätt utan att sväva 

ifrån intervjun. Vi har valt att endast benämna våra intervjupersoner med förnamn för att 

säkerställa deras anonymitet vilket ger dem friheten att svara på våra frågor helt öppet.  Sedan 

har vi jämfört våra svar med tidigare studier för att säkerställa att svaren har verklighetstrogen 

grund. Slutligen samlade vi in all data vi erhöll ifrån intervjuerna och kodade dem utefter vår 

uppsatta analysmodell vilket innebär att vårt syfte med studien uppfylls.  

 Praktisk Teoretisk 

Resultat  Intresse av resultatet 

 Feedback på resultat 

 Användning av tidigare 

studier 

 

Process  Ljudinspelningar 

 Anonymitet 

 

 Kodning 

 Operationalisering 

 
Tabell 4 Studiens validitet 

Vi har i detta examensarbete kommit i kontakt med en uppsjö av skrivna verk inom vårt 

ämnesområde. För att säkerställa trovärdigheten till vårt resultat har vi varit noga med att 

välja ut de källor som har den kvalité som vi kräver för att säkerställa att vår teoribas har en 

intakt grund att stå på. Detta gjorde vi genom att använda oss utav artiklar som hade en peer 

review stämpel och som berörde samma ämnesområde. Tillförlitligheten i de källor vi har 

använt har även varit viktiga för att säkerställa att informationsgapet som vårt examensarbete 

ska behandla verkligen existerar och därför så skapar det relevans åt vårt arbete. Denna 

kvalitetskontroll har vi gjort med syfte att stärka reliabiliteten och validiteten till vårt arbete. 
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4. Empiri 
I detta kapitel ger vi en kort introduktion till företagen som vi har valt att intervjua. I slutet av 

varje intervju kommer en sammanställning göras av inre och yttre faktorer som har varit 

viktiga vid förvärven. Dessa kommer sedan kategoriseras utifrån vår analysmodell till en 

karta som ger en överblick av våra insamlade svar som presenteras i slutet av detta kapitel.  

1: Intervju med en person i kontorsvarubranschen 
Vi har intervjuat Mats som arbetar som VD i ett kontorsvarubolag. Företaget har under de 

senaste åren genom fört ett företagsförvärv som var företagets första förvärv. 

Kontorsvaruföretaget har gjort ett företagsförvärv som genomfördes 2008 då de förvärvade ett 

bolag inom samma bransch i Dalarna. Orsaken till att ledningen valde att börja leta efter ett 

företag att förvärva var att de övriga aktörerna på marknaden blev större och större, eftersom 

att utländska företag började köpa upp de svenska små och medelstora företag på marknaden 

vilket ledde till en tuffare konkurrens och till viss del startades ett priskrig. 

”Orsaken till att vi valde att förvärva ett företag är att i vår bransch har de stora aktörerna 

blivit större och större genom just företagsförvärv, så vi fick välja att antingen växa för att 

kunna konkurrera eller att sälja företaget”.  

När de hade insett att företaget behövde växa började de att titta rent geografiskt vilket läge 

man skulle vilja etablera en enhet. Den tidigare strategin vid etablering har varit att följa 

kusten från norr till söder och det valde dem att fortsätta med då valet föll på Dalarna, 

eftersom att de ansåg att det fanns en bred marknad där med flera större städer i området, samt 

att konkurrenssituationen såg gynnsam ut. ”Det är strategiska mål vi har valt ut och tittat på, 

hur ser konkurrensen ut i området, antal företag som finns och hur stor är kundbasen”. 

Sedermera dök det upp en möjlighet att förvärva ett företag i Ludvika som var av intresse, 

även om Ludvika är en mindre stad så ansåg de att det fanns logistiska fördelar samt att om 

företaget etablera en enhet där har dess fältsäljare ett bra utgångsläge till städer i närområdet. 

Ytterligare ett skäl till att dem var intresserad av att förvärva ett bolag är på grund av att en 

stor del i deras verksamhet är lagerhantering och logistik i företaget. Eftersom att de är 

intresserade av att kapa led vad gäller kanaler på inköp leder detta till att de köper större 

kvantiteter, detta innebär att företaget måste ha snurr på varorna. De jobbar med att omsätta 

lagret 6 gånger per år, vilket är en branschsiffra, så när det kommer en container med 

bläckpennor är det stora volymer. Det har bidragit till deras intresse att förvärva företag för de 

visste att importen skulle öka och att det därför behövdes fler kanaler för att få ut produkterna.  

”Det är viktigt för många att handla lokalt, därför är det viktigt att ha butiker, det spelar 

ingen roll att vi tillhör en större kedja, kunderna vill ändå stödja sin ort” 

Företaget som de ville förvärva var ett mindre familjeföretag inom samma bransch där de 

tidigare ägarna började närma sig pensionsåldern efter 20 års verksamhet. Företaget var 

svårvärderat eftersom att mycket av värdet i bolaget satt i kompetensen och relationerna från 

de tidigare ägarna så efter en process så värderade man företaget till fem gånger årsvinster på 
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ett snitt från de senaste fem åren, minus de avtalen som de beräknade att de skulle förlora vid 

ägarbytet.  Sedan kom man även överens med tidigare ägare att de skulle stanna kvar i 

företaget två år till för att hjälpa till med övergången samt behålla den tidigare kundbasen.   

Under företagets due diligenceprocess så upptäckte företaget att de inte skulle få behålla 

många av de tidigare avtalen som företaget hade med sina större kunder, men intresset låg i 

den utvecklingspotentialen som företaget såg i området, det var en avgörande faktor. Genom 

att företaget förvärvades så ansåg de inte heller att det skulle ge några andra fördelar som t.ex. 

leverantörsfördelar eller liknande, utan befintliga huvudkontoret hade bättre avtal än det 

förvärvade företaget så det var inte heller något som drev upp priset på företaget, annars kan 

goda nätverkskopplingar vara värdefulla. ”Vi visste tidigt att vi skulle tappa många av de 

avtalen som företaget tidigare hade haft, men vi ansåg att det fanns storpotential i det 

geografiska området”.  

Mats berättar att de beräknade att få tillbaka sitt satsade kapital på fem år och att det har 

företaget lyckats med, så de anser förvärvet som lyckat. ”Vi har lyckats bra med att öka 

kundbasen vilket var det som vi såg en stor potential med. Det svåraste med denna process 

var att etablera vår egen företagskultur i det förvärvade bolaget, det tog längre tid än vad vi 

hade räknat med och började inte fungera smärtfritt förens de tidigare ägarna var ute ur 

bilden och vi anställt egen personal.” Mats säger att de har jobbat hårt med att överföra deras 

affärsmodell som de följer, ”vi har utbildat personalen på våra andra enheter för att de ska ta 

del av vår kultur samt att vi har haft personal från andra kontor på plats i Ludvika det första 

halvåret för att underlätta övergången till nya lön- och affärssystem bland annat”. 

Mats menar att företaget skulle vilja göra vissa förändringar om de skulle välja att förvärva ett 

företag till. Han är positiv till ett till förvärv men skulle förvärva ett större bolag än det 

tidigare samt se till att de tidigare ägarna inte får vara med så länge efter förvärvet.  

Kontorsvarumarknaden är ganska stabil, men vad gäller kontorsmateriel så viker 

totalmarknaden och det innebär att fler slåss om samma kunder. Det är ett visst priskrig 

framförallt hos större kunder, Mats menar att det är en stor skillnad om man tittar tillbaka 10 

år i tiden. ”Alla som håller på med kontorsmateriel sedan 90-talet har varit tvungna att 

ersätta den vikande marknaden med nya produkter och fler produktgrupper, tidigare sålde vi 

mycket av kontorsmaterial, trycksaker och kontorsmöbler”. Nu har företaget byggt på med 

hygienartiklar, engångsartiklar och städmaterial.  Detta har lett till att de har fördubblat antal 

artiklar i lager under de senaste 10 åren., från 7000 till 15 000. Detta har lett till att företaget 

har varit tvungna att förändra delar av verksamheten som ett exempel berättar Mats att ”vi har 

byggt ut vårt huvudlager 3 gånger under de senaste 10 åren och nu kommer vi att bli tvungna 

att bygga ut det en fjärde gång”.  

Avslutningsvis säger Mats att de har haft en positiv volymutveckling de senaste 10 åren trots 

att marknaden har minskat totalt och detta är då tack vare att de har lyckats ersätta utgående 

artiklar med nya produktgrupper.  ”Men det man kan se är att vi har en jämn försäljning varje 

månad, även om konjunkturen viker så slutar du inte köpa kontorsmaterial och speciellt inte 

städartiklar bara för att det blir lågkonjunktur, det ska städas ändå, det är inte de här bitarna 

som man drar in på”. ”Det är skönt att ha flera ben att stå på”.   
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 Inre faktorer Yttre faktorer 

Öka storlek Konsolidering marknadsvärde 

Stordriftsfördelar Ökad konkurrens 

Geografisk etablering  

Logistik  

Kundkanaler  

Kundsegment  

Varumärke  

Förtroende  

Ägarinträde  

Ny personal  

Utbildning  

Paybacktid 5 år  

Riskspridning  

Stabil marknad  
Tabell 5 Inre och yttre faktorer för respondent 1 

2: Intervju med en person i byggbranschen 
Vi har intervjuat Mattias som är VD i ett byggföretag som under det senaste året har valt att 

genomföra ett företagsförvärv att ett fastighetsbolag som byggföretaget ville köpa upp och 

driva och förvalta själv.  

Processen startade med att det fanns ett intresse hos företaget av att bredda sin verksamhet så 

att man skulle få fler ben att stå på, sedermera kontaktades en mäklare för att hitta rätt 

prospekt, när mäklaren hittade rätt fastighet började arbetet med att värdera företaget och man 

började med att granska de relevanta årens resultatrapporter och dessa lade grunden till hur 

man värderade fastigheten. Något som var viktigare än de tidigare årens resultat var att en 

förbättringspotential fanns där, exempelvis som i fallet med bostadsrättsföreningen som man 

förvärvade var att man ansåg att det fanns möjlighet att med relativt små medel kunna bygga 

ut fler lägenheter än vad som fanns innan förvärvet och på så sätt förädla sitt förvärv. ”Det vi 

letade efter var en fastighet med stor förbättringspotential”. Detta leder oss in på en annan 

del av due diligence då de juridiska bitarna d.v.s. avtalen är väldigt viktigt att kontrollera med 

kommunen i detta fall att företaget kommer att beviljas byggnadstillstånd för de tänkta 

tillbyggnationerna som man hade planerat att genomföra den förvärvade fastigheten.  

”Det handlar om att hitta ett kråkslott och göra det till något bättre” 

Viktiga faktorer för förvärvet ansåg byggföretaget att förädlingspotentialen var den viktigaste, 

eftersom att om man förvärvar som i det här fallet en bostadsrättsförening så är det inte troliga 

att man kan beräkna en paybacktid på befintlig hyra samt eventuell utökad hyra. Man räknar 

alltså i det här fallet att vinsten skall utgöras av den förädling som man tillför fastigheten och 

där anser företaget att inom de tre till fem närmaste åren skall de gå med vinst på 

förädlingsarbetet, medans själva insatsen för köpet av ursprungsfastigheten skall följa 

marknaden och man beräknar att den vinsten ska överstiga räntekostnaderna.  

De förändringar i förvärvsprocessen som företaget har tagit lärdom av är att man önskar att 

man varit mer offensiv på de prospekten som man ser störst potential i, att man kan vara 

beredd att betala för de objekten man anser kommer att kunna tjäna pengar långsiktigt, 
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samtidigt skall det poängteras att man inte skall hamna i ett bud krig utan hålla sig inom de 

tidigare uppsatta ramarna. ”Det är svårt att hitta klippet i dagens marknad, detta hör ihop 

med att det råder bostadsbrist i Luleå och hela Norrbotten”.  

Byggföretaget är positivt inställda till att göra ytterligare förvärv med motiveringen att ”det är 

svårt att växa genom att gneta till sig en högre omsättning och ett bättre resultat”. Mattias 

menar att om man kan förädla processen så kan det vara en genväg, tillexempel genom att 

köpa upp ett mindre familjeägt företag som har hållit på med sin verksamhet under en längre 

tid och klarat sig bra på sin omsättning. ”Det finns alltid en risk att man då som företagare 

blir nöjd med sin nuvarande situation och tappar drivet att ytterligare föra företaget framåt. 

Här kan det finnas en möjlighet att men ganska små medel öka omsättningen och vinsten 

genom att komma in med nya ögon och ifrågasätta tidigare metoder”. 

Genom att förvärva ett företag så följer dess kultur med på köpet, detta kan vara problematisk 

menar Mattias. Processen att integrera allt från marknadsföring, vilka loggor som skall 

användas samt vilket lönesystem man ska använda sig av kan vara problematiskt och tar en 

hel del tid att integrera. Det finns även risker för att det kan uppstå konflikter mellan tidigare 

ägare när det kommer in en ny ägare som kommer in och säger vad de skall göra, därför är det 

lämpligt att man kommer överens om hur länge tidigare ägare/ VD bör stanna i företaget för 

att sedan fasas ut. Men Mattias menar att det beror väldigt mycket på vad det är för typ av 

person som det handlar om, ”är det en begåvad och sund människa är det dumt att göra sig 

av med honom eller henne. Det är som med allt annat är det sunt förnuft som gäller, går det 

att samarbeta eller inte”. 

Byggbranschen kännetecknas som en ganska ostabilmarknad, detta mycket p.g.a. att den är 

konjunkturkänslig. Men här menar Mattias att Norrbotten är ett undantag eftersom att det 

råder en bostadsbrist främst inom Luleåområdet samt att gruvnäringen är ett draglok för hela 

Norrbotten och så även byggindustrin. Men företaget arbetar även aktivt med att dämpa 

konjunktur och efterfrågeförändringar, detta genom att bland annat minska personalen under 

vintermånaderna eftersom att det är en lägre efterfråga under dessa perioder. Företaget stod 

under de första vintrarna med samma bemanning som under sommarhalvåret, man försökte 

parera efterfrågeminskningen med att bygga friggebodar eller städa på firman osv. Detta har 

lett till att om man har haft ett resultat med 20 % under sommarhalvåret så minskar detta till 

5-8% för ett helår. Efter tid har Företaget insett att det ända sättet att hantera dessa 

efterfrågeskillnader är att säga upp delar av personalen under vintern för att sedan återanställa 

dem till våren och på så sätt anpassa sig efter den yttre miljöns påverkan. 

Ett annat verktyg som man kan använda sig av för att dämpa efterfrågeminskningar är att man 

försöker att marknadsföra sig på de rätta ställena. Under vinterhalvåret så försöker företaget 

marknadsföra sig hos privatpersoner för att få inomhusarbeten som t.ex. att renovera badrum, 

kök mm. Här försöker man att ha personal så man kan erbjuda hela paketet i form av snickare, 

rörmokare och elektriker, lyckas man med detta har man en större möjlighet att behålla 

personalen även under vintertid.    
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Inre faktorer Yttre faktorer 

Differentiering Konsolidering fastighet 

Marknadsandelar Förbättringspotential 

Granska resultatrapporter Inre/ yttre? Svår marknad (bostadsbrist) 

Payback förädling 3 år Ostabil marknad (konjunktur) 

Bygglov Kompletterande verksamheter (För att jämna 

ut konjunktur och säsongsbaserat, inre/yttre)  

Förvärv för att växa Marknadsföring på rättställe 

Ifrågasätt tidigare metoder  

Viktigt att samarbeta med tidigare ägare  

Fasa ut tidigare ägare  

Minskar personal vid lågaktivitet  

Paketlösningar, fler tjänster  
Tabell 6 Inre och yttre faktorer för respondent 2 

3: Intervju med en person i ett investeringsbolag 
Vi har intervjuat Per som är ägare till ett investeringsbolag. Han har genomfört ett antal 

företagsförvärv och fusioner. Förvärven har både varit kompletterande för verksamheten och 

på nya marknader. 

Per har vid tre gånger tidigare varit med i processen att förvärva ett företag, utöver det har han 

även varit delaktig i flertalet företagsfusioner.  Det viktigaste Per tycker han har lärt sig 

angående företagsförvärv är att genomföra en bra due diligence samt att skriva bra avtal. En 

bra due diligence menar han är viktig för framtiden eftersom att risken för att någonting flyter 

upp till ytan reduceras kraftigt. Detta gäller även avtalen eftersom när de skrivs så är parterna 

överens vilket medför att det är lättare att komma överens om vad avtalen ska innehålla samt 

vilka skyldigheter och rättigheter parterna ertappar sig med. Per säger att det är mycket 

svårare att komma överens om sådana saker när betalningen redan har skett så därför bör 

förhandlingen ske innan.  

”Det viktigaste i ett företagsförvärv är att göra en bra due diligence samt skriva bra avtal” 

Per berättar att det ibland finns behov av att använda jurister för att skriva avtal, detta är 

beroende på avtalets storlek eftersom att vid större avtal brukar komplexiteten öka i och med 

att fler parter oftast är involverade. Jurister är enligt honom extra bra att använda när avtal 

mellan två företag skrivs som inte är verksamma inom samma land, detta på grund av att det 

finns lagstiftning som man inte känner till.  Eftersom att jurister är så pass dyra så menar han 

att dem endast används när det är absolut nödvändigt.  

Per beskriver att i början av förvärvsprocessen så tittar han på företagets siffror vilket går att 

göra utan att det andra företaget är medveten om det.  Därefter tar han kontakt med företaget 

för att se ifall ägarna har något intresse av att sälja företaget. Ifall intresse finns måste man här 

nu få titta djupare i räkenskaperna, avtalet och andra delar som medföljer en due diligence. I 

detta skede säger han att responsen som erhålls ifrån ägaren kan variera beroende på hur pass 

bevandrad säljaren är i företagsförvärvsprocessen. Det kan hända att personen är ovan att sälja 

och att det medför att han vill hålla saker hemliga. I dessa fall kan man behöva anpassa sig 

och hitta en mellanväg menar Per.  
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Per berättar att när ett företag förvärvas så kan det göras med olika avsikter beroende på 

vilken bransch det handlar om. Det kan till exempel vara med avsikt att bygga ett långsiktigt 

värde genom att förvärva delar som stärker det nuvarande bolaget. En annan strategisk 

förvärvsmöjlighet som han nämner är att förvärva kompletterande verksamheter som medför 

nya strategiska dimensioner. Vad det gäller paybacktiden säger han att dem gör 

överslagsberäkningar när pengarna borde vara intjänade. Däremot menar han att det inte är 

den enskilt viktigaste variabeln utan man måste ta hänsyn till vilket syfte som förvärvet tjänar 

i beräkningen.  

”Det finns olika anledningar till att ett förvärv kan göras. Det kan handla om ett strategiskt 

förvärv där man vill komma åt synergieffekter, men det kan även handla om att förvärva 

kompletterande verksamheter som öppnar upp nya dörrar” 

Per berättar att det är mycket viktigt vid förvärv att köparen tidigt är på plats och informerar 

personalen om vilka värderingar som bolaget har och står för. Detta är viktigt eftersom att om 

olika enheter inte jobbar i harmoni kan det resultera i ett kontraproduktivt resultat vilket inte 

främjar den långsiktiga utvecklingen av företaget. Per säger även att han har genomfört ett 

förvärv med syfte att komma åt den redan existerande kundbasen som företaget hade. 

Eftersom det var ett relativt litet bolag så fanns kontakten med kunderna hos den tidigare 

ägaren, därför valde Per att låta den personen fortsätta på sin tidigare post i en övergångsfas 

som varade i tre år. Detta trotts att han säger att det inte är utan problem. Problem som kan 

uppstå i denna situation kan vara att personen i fråga inte sköter sitt jobb på samma sätt som 

tidigare eftersom att personen inte längre innehar samma ansvar som tidigare. Detta löste Per 

genom att låta personen få en resultatbaserad bonus som var aktiv i tre år.  

Slutligen säger Per att han är öppen för flera förvärv så länge de främjar den nuvarande 

verksamheten på ett eller annat sätt.  

Inre faktorer Yttre faktorer 

Skriv bra avtal Använd extern hjälp för att skriva bra avtal 

Granska resultaträkningen Vaksam på lagstiftning mellan olika länder 

Olika avsikter med förvärv beroende på 

vilken bransch 

 

Kompletterande för verksamheten  

Paybacktid beror på strategi  

Strategiska förvärv  

Tidig implementering av kultur  

Förvärvar för kundbasen  

Tidigare ägare bör vara kvar ett tag efter 

förvärv för att säkerhetsställa relationer 

 

Resultatbaserad bonus  

Förädlingspotential  
Tabell 7 Inre och yttre faktorer för respondent 3 
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4: Intervju med en person i ett It-bolag 
Vi har intervjuat Peter som arbetar som platschef för ett It-bolag som arbetar med IT-

infrastruktur. Företaget har totalt förvärva 47 bolag och har en egen helhet som arbetar med 

due diligence och förvärv.  

It-bolaget har förvärvat 47 olika bolag under de senaste 10 åren så företaget har blivit väldigt 

duktiga på att förvärva bolag, de har även en vilja att växa organiskt. Processen började med 

att platschefen i det nu förvärvade bolaget ansåg att man var tvungen att växa, man hade vid 

det tillfället ett 50 tal anställda och ansågs ha ganska bred kunskap men få personer per 

område. Det fanns två vägar att gå antingen att anställa personal eller att hitta ett företag som 

ville köpa upp dem. ”De var tvungen att välja antingen att bli uppköpta eller att anställa mer 

personal, det är inte lätt att anställa personal, det var en stor bidragande faktor till att de 

blev uppköpta.” 

Första steget i förvärvsprocessen blev att kontakta bolaget för att höra om det fanns ett 

intresse att sälja bolaget, ägarna diskuterade sina alternativ och kom fram till att de var 

beredda att sälja. Efter att man har fått konfirmerat att det finns ett intresse att sälja bolaget så 

flyttas förhandlingarna över till en speciell avdelning som arbetar i huvudsak med att värdera 

bolag vid köp av företag och tillgångar. De räknar snabbt ut ett bud vad man ansåg att det 

andra bolaget var värt vad på man lade ett första bud, efter en kort förhandling och en höjning 

av ursprungsbudet så var affären ett faktum, processen som startade med en första kontakt i 

september 2012 var klar och presenterad i januari. Trots att processen gick väldigt fort så har 

man genomfört en noggrann undersökning av alla avtal för att slippa några överraskningar. 

Paybacktiden har räknats ut och man anser att den skall vara intjänad på 4,7 år.  

Under resans gång så har företaget lärt sig mycket om de ekonomiska bitarna gällande ett 

förvärv men även att inte underskatta att det är en lång mental resa för ägarna att sälja ett 

bolag som de har startat upp eller varit VD för. Men sen har även processen med att gå 

igenom alla avtal och vända på alla stenar varit en viktig del i processen så att man inte tar 

över några dyra avtal som man måste uppfylla, en sak som kan finnas i avtalen är t.ex. 

serviceavtal där dygnet runt support ingår.  

”Vi har varit väldigt nog att gå igenom alla avtal, men ändå så dyker det upp överraskningar 

eftersom” 

Företaget är intresserat av att förvärva fler företag men menar att man nyligt gjort några 

stycken och måste låta dessa sjunka in och börja leverera innan man väljer att förvärva fler 

bolag. Man är medveten om att det är viktigt att integrera de olika företagskulturerna och 

arbetar aktivt med att underlätta den processen, som ett exempel så har man inte haft ett enda 

avhopp från det förvärvade företaget. Att man har lyckats med detta beror på många 

anledningar men företaget menar att kommunikation har varit en av nycklarna för att 

underlätta övergången, de två första veckorna höll man informationsmöten varje dag t.ex.  

En annan anledning att man har lyckats behålla personalen är att man har varit mån om att 

personalen skall få behålla de mjuka värden som de värdesätter högt som t.ex. möjlighet att 

träna under arbetstid. Eftersom att värdet i bolaget består av den personalen och deras 
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kompetens så är detta mer viktigt än många andra branscher att man inte drabbas av avhopp 

från de skickligaste medarbetarna. Peter menar att det även är viktigt att både företaget som 

köper och företaget som säljer är inne i samma konjunktur, detta underlättar integreringen 

samt det är lättare under sådana förhållanden att få personalen att tro på sin nya arbetsgivare 

än om man tvingas göra ett förvärv för överlevnad.  

IT-marknaden är en marknad där utvecklingen går snabbt framåt, det är centralt att man 

lyckas hänga med för att företaget skall vara konkurrenskraftigt. För företagets del så blev det 

problematiskt att följa marknaden och skicka personal på utbildningar för att bolaget skulle bli 

certifierade av större bolag som t.ex. Microsoft. Detta var ytterligare ett skäl att växa då men 

med den tidigare personalstyrkan inte klarade av att följa marknadsutvecklingen. Annars så 

beskriver Peter marknaden som stabil mycket tack vare gruvnäringen som investerar mycket i 

IT lösningar och system. Andra branscher som det händer mycket i är sjukvården där man 

utvecklar appar för att minska på pappersarbetet. 

Inre faktorer Yttre faktorer 

Förvärva kompetens Många utbildningar för att ett företag skall 

bli certifierade leder till fördelar för större 

bolag  

Förvärva personal Lång mental resa för tidigare ägarna 

Speciell förvärvs organisation Viktigt att båda bolagen är inne i samma 

konjunktur vid förvärv 

Noggrann genomgång av alla avtal Krävande marknadsutveckling 

Paybacktid 4,7 åt  

Inget avhopp från det förvärvade företaget  

Måna om mjuka värden  

Personalen är värdet i bolaget  
Tabell 8 Inre och yttre faktorer för respondent 4 

5: Intervju med ett företag inom vårdbranschen 
Johan jobbar som VD i ett företag som bedriver verksamhet inom primärvård, 

företagshälsovård, specialistvård samt att de även driver träningsanläggningar. Företaget 

finns på ungefär 40 orter runt om i Sverige och är ägt utav en större koncern som är vana vid 

företagsförvärv. 

Johan arbetar till vardags som VD i företaget och har gjort det sedan 1,5 år tillbaka. Han har 

inte varit med om att ha gjort något företagsförvärv i tjänst hos företaget men han har en 

tidigare bakgrund inom riskkapitalbranschen och har genom detta erhållit en gedigen 

erfarenhet inom både förvärv och exits av bolag.  

Det viktigaste Johan har lärt sig vad det gäller företagsförvärv är att förstå den branschen som 

intresseföretaget befinner sig i. Han säger att man måste positionera upp investeringsobjektet 

på en karta så att det är lättare att få en överblick av branschen. Johan berättar vidare att som 

en drivande faktor i ett förvärv måste man ha klart för sig vilken position som 

intresseföretaget har, vilka drivkrafter som är aktiva inom branschen, vart är branschen befann 

sig vid köpets början och vart den är på väg i framtiden samt att en att en fundamental 

förståelse för branschen i övrigt innehas.  
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”Det är viktigt att du har en fundamental syn på branschen du ger dig in i” 

Johan lägger stor vikt vid att du som företagare måste ha en affärsmodell som gör att du 

sticker ut samt att du på något sätt måste skapa dig konkurrensfördelar som gör dig unik och 

gärna svårimiterad för att du långsiktigt ska behålla din ledande ställning. 

När Johan har hittat ett företag som är intressant börjar han med att ta reda på hur väl den 

stödjer affärsmodellen. Sedan vill han även veta vilka övriga styrkor som företaget innehar. 

En annan viktig del som han nämner är hur väl företaget passar in koncernen och på vilket sätt 

den förstärker den. Sedan tycker Johan att det är viktigt att bygga en företagskultur där alla 

företagen integreras så att de arbetar tillsammans och att de inte lever sina egna liv. Därefter 

ska den finansiella aspekten utav det planerade förvärvet analyseras även om som Johan säger 

att den är relativt liten i det stora hela. Här säger han att det är viktigt att identifiera de 

områden som är kritiska i balansräkningen för den branschen där bolaget agerar på. Johan 

understryker även vikten av att förstå resultaträkningen för att se vilka kunder som är mest 

lönsamma.  

”Du identifierar de områden som är kritiska för din verksamhet och sedan gör du en 

fördjupad due diligence på de områdena” 

Johan menar att en due diligence är ett bra hjälpmedel i förvärvsprocessen, däremot säger han 

att den aldrig blir bättre än hur väl du känner marknaden. Han utvecklar det svaret genom att 

säga att det går att lägga ner hur mycket pengar som helst på en due diligence men det räcker 

inte så länge du inte vet vilka riskområden som finns i den branschen där investeringen 

genomförs. 

Johan säger också att den befintliga personalen inte är någonting de kollar på i deras due 

diligence. Han förklarar att innan 2000-boomen så brukade de sätta ett pris per 

läkare/sjuksköterska/konsult men den tiden är nu förbi. Istället använder de sig nu av 

rörelsemarginaler eller enhetsmarginaler när utvärderingar av personal görs.  

Han berättar även att paybacktiden inte är ett mått de använder sig av eftersom att den 

branschen de agerar på karaktäriseras utav små vinstmarginaler vilket gör att ett sådant mått 

skulle tappa sin relevans. De använder sig istället utav ett impairment test där de upprättar en 

kalkyl och gör en nuvärdesdiskontering och beräknar framtida kassaflöden. Johan fortsätter 

utvecklingen med att förvärvet måste ha ett framtida diskonterat kassaflöde som motsvarar 

förvärvad goodwill för att de ska anses vara lönsamt. Ett förvärv skall alltså inte belasta 

koncernens kassa mer än nödvändigt. I fråga om synergiförvärv säger han att det kan vara 

okej att förvärvet belastar kassan under en tid just eftersom det anses vara ett så pass 

strategiskt viktigt förvärv. 

”Förvärvad tillväxt måste ske genom tillfört kapital, externt eller internt av ägarna” 

Johan berättar även om att vid ett förvärv uppstår det alltid problem angående kulturkrocken. 

Denna måste man arbeta aktivt med att motverka och det bästa sättet är att vara på plats och 

möta personalen och vägleda dem i arbetet. Att just få med personalen i det nya tänket är 

mycket viktigt eftersom det är genom ett gemensamt arbetssätt som koncernen når framgång. 
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Han ger ett exempel på att ifall det skulle vara så att någon av personalen inte tror på det 

rådande affärsidén och motsätter sig den och aktivt inte vill följa det upprättade sättet att 

arbeta kan det finnas risk att vi behöver byta ut den personen. Detta kan låta hårt för vissa 

personer medger han men tanken är att personalen måste vara klar över att de är ett nytt 

företag som byggs och att de tyvärr måste lämna det gamla.  

”Det är viktigt att vara på plats och visa vilka värderingar vi står för och sälja in dem på ett 

trovärdigt sätt” 

Vid frågan hur de hanterar tidigare ägare säger han att det är viktigt att man tidigt väljer 

vilken roll de ska spela. Eftersom företaget mest har förvärvat mindre enheter så har ägarna 

varit kugghjulet i hela verksamheten med bestämmanderätt i alla delar av verksamheten. 

Johan berättar att detta inte är ett hållbart scenario och att de brukar använda sig av en earn 

out klausul vilket ska säkerställa intjäningen i företaget under tiden personen är närvarande. 

Dessa avtal skrivs tillsammans av båda parter för att säkerställa att båda parter får säga sin 

mening och att detta speglas i avtalet. Han berättar också att de endast vill ha 100 % ägda 

dotterbolag och därför måste säljaren sälja hela bolaget till dem. Däremot får säljaren gärna 

köpa in sig i moderbolaget ifall så önskas. Anledningen till detta är att de vill slippa politiken 

som flera delägare av dotterbolagen kan skapa vilket sätter käppar i hjulet för den primära 

verksamheten. Integrationstakten har varierat från fall till fall säger Johan där en del har gått 

snabbt och andra har tagit lite längre tid att genomföra men överlag så är han nöjd med detta.  

Marknadsbilden säger han är ett komplext system eftersom koncernen är aktiv på 21 olika 

marknader där varje landsting representerar en marknad. Eftersom varje landsting är unikt och 

sköts på olika sätt uppstår det olika konkurrensbilder. Ett exempel som han ger är att 

ersättningssystemet skiljer sig åt markant vid en jämförelse mellan Stockholm och 

Norrbotten.  

Inre faktorer Yttre faktorer 

Affärsmodell som sticker ut Förstå branschen 

Vilka är drivkrafterna Vilken position har företaget 

Skapa konkurrensfördelar Kartlägga branschen 

Unik och svår imiterad Känn till branschens risk områden 

Företaget ska passa in i koncernen Små vinstmarginaler 

Bygg företagskultur 21 olika marknader 

Finansiella aspekten är mindre viktig  

Vilka kunder är lönsamma?  

Går ej in på personalen vid värdering  

Framtida kassaflöden viktigt  

Möt personal på plats för att minska 

kulturkrocken 

 

Accepterar inte personalen den nya ägaren  

byt ut dem 

 

100 % ägda dotterbolag  

Ser förädlingspotential i förvärv  
Tabell 9 Inre och yttre faktorer för respondent 5 
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6: Intervju med en handläggare på skatteverket 
Margaretha arbetar med en typ av företagsrevision på skatteverket. I hennes arbetsuppgifter 

kontrollerar ingår kontroll utav diverse poster och där hon bland annat kommer i kontakt 

med frågor om företagsförvärv. 

Margaretha berättar att i hennes arbete så kommer hon i kontakt med företagsförvärv på olika 

sätt och i olika stadier i förvärvsprocessen. Ett vanligt problem som många mindre aktörer 

inte vet berättar hon är att momsskatteplikten är lyft vilket innebär att ingen moms betalas när 

en aktör säljer ett företag. Likaså har inte en köpare rätt att dra av för momskostnaderna, det 

blir alltså ett nollsummespel i dessa fall. Margaretha berättar även att det förekommer fall då 

mindre aktörer inte har fullständig koll på vad ett företagsförvärv är då det finns fall där det 

förknippas med t.ex. försäljning utav ett större varulager eller inventarielager.  

Detta säger hon hänger ihop med att det är ett snårigt regelverk som inte alla aktörer har 

fullständig koll på och därför händer det att dem gör fel. Dessa fel kan vara mycket 

kostsamma för företagen och därför menar hon att det är mycket riskfyllt att göra dessa beslut 

själv utan hjälp från ex revisorer eller andra konsulter som dagligen arbetar med dessa frågor.  

Visst är det dyrt att använda sig utav extern hjälp vid redovisningsfrågor eller andra 

konsultfrågor men i det långa loppet tjänar företagen på det eftersom det kan röra sig om 

ganska stora summor ifall de skulle göra något fel.  

Margaretha berättar att i hennes arbete ingår det även att de åker ut och genomför 

företagsbesök. Dessa besök kan ha olika syften där det kan röra sig om t.ex. att hämta in 

material inför en kommande revision eller att det är ett rent informationsbesök.  

”Vi gör ofta besök för att upplysa och hjälpa företagare med saker och ting, det kan 

röra sig om allt ifrån inhämtning av material inför en kommande revision till ett rent 

informationsbesök” 

 

Margaretha berättar att ifall det besökta företaget står inför ett köp eller försäljning brukar hon 

upplysa dem ifall behov finns. Då berättar hon för dem om vad som gäller och vad som är 

viktigt inför en eventuell granskning. Under vår intervju berättar hon att konsten att skriva ett 

bra avtal är en hörnsten i ett framgångsrikt företagande. Eftersom avtalen är legalt bindande så 

menar hon på att konsten att skriva ett fördelaktigt avtal inte får underskattas.  

”Pacta sunt servanda – Avtal skall hållas. Du är skyldig att ifall du ingår ett skriftligt eller ett 

muntligt avtal att uppfylla det. Se därför då till att du för det första vet vad du går med på 

samt vilka rättigheter och skyldigheter du ertappar dig med” 

Margaretha berättar att när en revision genomförs så analyserar hon en mängd olika variabler. 

Hon berättar att det första hon kollar på är hur företagets ägarstruktur ser ut. Ifall behov finns 

så kan man kolla med ex. kronofogden för att se ifall ägarna har stora obetalda skulder som 

belastar dem. Hon vill verkligen understryka att ägarnas bakgrund är en jätteviktig parameter 

där en erfaren person snabbt kan skapa sig en översikt över företagets kondition. Sedan går 

hon över till att analysera balans- och resultatrapporter för att se ifall någon utstickande 
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information finns. Balans- och resultaträkningar jämförs även flera år tillbaka i tiden för att se 

ifall utvecklingen är rimliga. Margaretha understryker att i hennes arbete är rimligheten en 

mycket viktig parameter som kräver fingertoppskänsla och en god portion erfarenhet för att 

behärska. 

Det viktigaste hon lärt sig om företagsförvärv är att samla in så mycket information som 

möjligt när det väl bär av. Vid intervjun berättar hon att det är oerhört sällsynt att för mycket 

data samlas in. Genom att vara välinformerad om hur förvärvsprocessen ser ut, vilken 

lagstiftning som kommer att beröras, vilket företag man ämnar förvärva och hur dess kultur 

ser ut minskas chansen att förvärvet misslyckas. Hon vill förtydliga att självklart krävs det 

mer än så, men det ligger som en stabil grund att bygga vidare på. Sedan poängterar hon igen 

vikten av att ta hjälp när man inte vet vad som gäller. Ofta när det gäller mindre företag så 

finns inte expertisen i organisationen utan företagsledaren är expert på att just leda företaget 

framåt. Han kan branschen och andra viktiga parametrar men han är ingen professionell 

förvärvare. Därför ska man alltid ta extern hjälp så länge man inte själv besitter den 

kunskapen anser Margaretha.  

”En företagsledare i ett mindre företag kan branschen och hur man navigerar i den på bästa 

sätt. Däremot är det viktigt att inse sina begränsningar och ta hjälp där det finns ett 

kunskapsgap” 

Inre faktorer Yttre faktorer 

Momsskattaplikt Snårigt regelverk 

Skriv bra avtal Ta hjälp från externa konsulter  billigare i 

längden 

Ägarstruktur är viktig Andra företagets kultur 

Letar efter något som sticker ut i balans och 

resultaträkningen 

Fingertoppskänsla och erfarenhet är viktigt 

Samla in så mycket information som möjligt Geografiskt läge 

Lagstiftning  

Stordriftsfördelar  
Tabell 10 Inre och yttre faktorer för respondent 6 

7: Intervju med ett bilserviceföretag  

Vi har intervjuat Peter som är delägare av ett mindre bolag som erbjuder parkering samt 

andra tjänster som t.ex. biltvätt och recond. De har förvärvat ett mindre bolag för att kunna 

hålla uppe verksamheten även under perioder då de har låg omsättning. 

Företaget skulle ställa sig positiv till att förvärva ett företag. Peter menar att om det kan ge 

den nuvarande verksamheten synergieffekter, tillexempel om man har tid över att det finns 

något då som man kan komplettera verksamheten med. 

”Jag tror inte att vi skulle vara intresserade av att förvärva nåt som är inom samma område, 

detta skulle i så fall vara om de gör arbetet bättre än oss, men då hade de troligen förvärvat 

oss” 

”Det är synergier och kompletterande verksamhet som vi är intresserade av” 
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När Peter talar om vilka han anser att de viktigaste delarna i en due diligenceprocess är så 

nämner han att siffrorna är viktiga, men det beror även på vilken anledning man köper 

företaget till. Vi håller just nu på och titta på ett litet företag som håller på med bilvård. De har 

en anställd vilket innebär att den personen blir hela företaget. Då måste en utredning göras på 

honom som person i det här fallet. Det är extremt viktigt eftersom att han är kärnkompetensen 

i företaget. Det är viktigt då tillexempel att titta på vad händer om han blir sjuk, och hur pass 

benägen han är att bli sjuk, man får göra en riskanalys där.  

”Tittar man på ett större företag så går man ju inte in på person nivå sådär, då kanske det är 

någon nyckelperson som man tittar extra på men då är helheten viktigare” 

Fördelen med att förvärva ett företag är att det då går att slå ihop vissa poster och minska den 

totala personalen samt att effektiviserar processerna. Annars är det viktigt att kollar på 

skulderna och avtalen så att man inte fastnar med något dåligt skrivet kontrakt. Om inte detta 

görs kan det uppstå problem om önskan finns att effektivisera organisationen i ett senare 

stadium. Sen är det så klart viktigt att kolla på omsättning och marginaler, men det är ju oftast 

svart på vitt. 

När vi har kommit in en bit i processen så sätter vi oss ner med de som arbetar i bolaget och 

ser vad de har för framtidsplaner och om vi kan komma överens att samarbeta med personen 

som förvärvet berör. Är så fallet kan vi gå vidare i förvärvsprocessen. Även om det är någon 

annan som har sista ordet angående försäljningen av bolaget vill vi veta deras inställning 

innan vi går vidare. 

”Det är väsentligt att de är intresserade av att arbeta med oss och att deras framtidsvisioner 

stämmer med våra” 

Företaget anser att det är viktigt att ta hjälp av experter som t.ex. revisorer och advokater när 

det närmar sig ett beslut om de ska förvärva ett bolag eller inte. Däremot är det inget vi 

arbetar med i vanliga fall säger Peter, dock i slutet av en förvärvsprocess är det nödvändigt 

med en del experthjälp.  

När företaget ska starta en integrationsprocess så beror det mycket på hur många anställda 

som berörs av förvärvet. Är det ett mindre förvärv så krävs det sällan en tydlig strategi 

förutom mycket kommunikation eftersom att företaget då tidigt har undersökt om det går att 

samarbeta med den här människan eller inte. Handlar det om ett större förvärv krävs det lite 

med planering.  Sedan beror det på om det är ett nationellt eller internationellt förvärv som 

görs, det är ofta väldigt knepigt att interagera kulturen mellan olika länder.  

När man är ett mindre företag som vi är, kan det vara lite krångligt med integrering av 

företagskultur eftersom att vi inte har någon direkt uttalad kultur och rutiner på samma sätt 

som ett större företag har. Ifall personalen har tyckt om arbetssättet som har funnits en längre 

tid kan det vara svårt att ändra det. Men det kan ju även vara så att det förvärvade företaget 

har en bra kultur och det kan till och med vara så att det har bidragit till vårt intresse att 

förvärva dem, då det är en fördel om vi kan nyttja deras kultur i vårat företag.  

”Vi har idag en platt organisation där alla är lika delaktiga” 
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”Den största utmaningen med ett förvärv är i dagsläget finansieringen, att gå igenom 

verksamheten som vi ska förvärva och se att den är lönsam, samt att göra en riskanalys så att 

företaget inte står och faller på en nyckelperson” 

Det är alltid intressant om det skulle dyka upp en möjlighet att köpa upp ett företag för att de 

av personliga anledningar inte kan driva det längre, men då är det viktigt att det inte är den här 

personen som är nyckelkompetensen som driver den dagliga verksamheten eftersom då är 

företaget värdelöst. Men är det företag till marknadspris som gäller så är det synergieffekter 

som vi letar efter, sånt som utvecklar vår verksamhet. 

Marknaden som företaget huserar på beskriver Peter som ganska förutsägbar och stabil 

eftersom att de anser att den inte är så konjunkturkänslig, men den är ganska säsongsbetonad 

då stora delar av parkeringstjänsten endast har beläggning under vintern. Det är detta som 

bidrar till att ett företagsförvärv skulle vara intressant, att utöka verksamheten när vi får en 

nedgångunder sommaren så att vi håller intäkterna uppe under hela året. 

När företaget skall beräkna paybacktiden för ett förvärv beror den på om de köper ett bolag 

för substansvärdet. Då har du ju kvar det, men om du köper ett bolag enbart för företagets 

vinster så vill du ju ha en snabbare payback eftersom att dessa vinster kan sjunka snabbt och 

då har du inget värde kvar. Köper du ett företag med mycket substans i som t.ex. maskiner så 

kan du ju avyttra maskinerna och andra inventarier och därmed minskas risken. Då kan man 

acceptera en längre payofftid. Är det ett högt substansvärde så kan jag tolerera en payofftid på 

5-10 år, är det inte det så är det 3-6 år säger Peter. 

Inre faktorer Yttre faktorer 

Synergieffekter Ytterligare ben att stå på 

Kompletteraverksamheten Utöka verksamheten när huvudsysslan viker i 

efterfrågan med säsongen 

Finansiella bitarna viktiga Ta in externa konsulter 

Anledningen till förvärv viktiga Förutsägbar och stabil marknad 

Gå in på personnivå vid förvärv, riskanalys  

Slå ihop företag och minska de totala 

kostnaderna 

 

Undvik att förvärva företag med dåliga avtal  

Viktigt att personalen kan tänka sig att arbeta 

för en annan ägare 

 

Mer planering och tydligare strategi vid ett 

större förvärv 

 

Bra företagskultur kan vara ett bidragande 

skäl till att vi vill förvärva ett bolag 

 

Payofftid med substansvärde 5-10 år, utan 

3,6 år beroende på utebliven säkerhet 

 

Finnas på plats och vägleda 

kulturintegrationen 

 

Tabell 11 Inre och yttre faktorer för respondent 7 
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8: Intervju med skatteverket. 
Vi har intervjuat Bosse och Jan. Bosse arbetar som skatterevisor och Jan arbetar bland annat 

med borgenärsfrågor. I deras arbete kommer dem i kontakt med frågor kring företagsförvärv.  

Bosse och Jan kommer i kontakt med företagsförvärv i flera moment i sitt dagliga arbete. Jan 

berättar att de oftast kommer i kontakt med företagsförvärv i samband med taxeringen. Han 

berättar att skillnaden för dem inte är speciellt märkvärt eftersom den juridiska aspekten oftast 

fortsätter att vara densamma vilket medför att den juridiska personen fortfarande förblir 

intakt. Vidare så berättar Jan att granskningen utav bolaget inte ändras eller fördjupas bara för 

att ett företag har bytt ägare. 

”Granskningen av det bolaget som köps upp blir inget mer extraordinärt än om det hade varit 

kvar i den förra ägarens hand” 

Jan fortsätter att berätta att ifall det finns transfereringar mellan bolagen i och med uppköpen 

kan det tillkomma en extra kontrollfråga vid taxeringen. Sedan kan det förekomma att 

betalningar som inte görs i enlighet med skattelagstiftningen hamnar i vårt intresseomfång 

berättar Jan. Slutligen förekommer det ofta att företag ringer till oss och behöver svar på 

konkreta svar. 

Bosse berättar att det förekommer att genomförda förvärv dyker upp i revisioner som han gör, 

då säger han att dem går igenom dessa och ser på hur transaktionerna är genomförda så att de 

följer skattemässiga regler.  

”Om jag har en revision att titta på där det har skett ett företagsförvärv då går man ju 

igenom dessa transaktioner och ser hur de transaktionerna är genomförda” 

Bosse fortsätter att berätta att ifall det finns flera transaktioner hos ett företag i samband med 

ett förvärv kan det finnas ett intresse för att utreda hur dem har löst vissa skattefrågor. 

Exempel på sådana transaktioner kan vara tillgångar som har flyttats mellan företagen 

”Det är de situationerna som vi ser att det har skett en förändring och då granskar man 

deklarationerna och då kan man se ifall det finns skattefrågor och hur de har löst detta för att 

se ifall det är okej eller inte” 

Jan berättar att en del gånger kan en revision bero på att det har kommit in uppgifter som rör 

ett förvärv som gör att de har blivit intresserade av att titta djupare i ärendet. Eller så kan det 

vara att det sedan tidigare bestämt att vi ska göra en branschkontroll där det i samma veva 

råkar finnas ett företagsförvärv. Det förekommer även fall där det grunden till utredningen är 

ekonomisk brottslighet där det kan handla om att personen försöker jaga pengar, låsa dem 

eller ifall ett företag köps för att det ska tömmas på tillgångar. 

På frågan hur vanligt det är att det finns brottsligt uppsåt bakom ett förvärv svara Jan att det 

händer men att ingen statistik finns som berör området. Det finns dem som arbetar fulltid med 

affärer som antingen är rent brottsliga eller ligger i någon slags gråzon. För oss finns det då 

två ben att stå på, det ena är att rätt skatt ska betalas samt att säkerställa att de fordringar som 

finns betalas. 
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”Tyvärr är det så att världen inte är så oskuldsfull. Det finns dem som har en brottslig 

affärsidé och då gäller det för oss som andra borgenärer att säkerställa att de pengarna drivs 

in” 

Bosse berättar att det är vanligt att företag skatteplanerar för att reducera skatten i största 

möjliga mån. Här är det inte ovanligt att handelsbolag eller utlandsbolag används som 

hjälpmedel. Detta berättar Bosse är ett jätteområde som de på skatteverket jobbar oerhört 

mycket med där flera sektioner specialiserade på olika områden arbetar tillsammans. Jan 

berättar att de har som primärt mål på skatteverket vid en företagsöverlåtelse att bevaka och 

kontrollera att rätt skatt debiteras i rätt bolag. 

”Det förekommer en del skatteplanerande, att försöka hitta vägar att minimera skatten i 

samband med företagsförvärv där det finns en uppsjö av olika upplägg hur man gör detta” 

På frågan om hur de behandlar rykten och tips från tidningar och andra källor berättar Bosse 

att de följer upp allt som de får kännedom om på något sätt men han säger även att det är svårt 

att uppskatta hur pass intressant ett rykte eller nyhet initialt är.  

”Vi följer upp vad som händer, läser vi eller får kännedom om någonting då tittar vi på de 

utifrån de förutsättningar vi har” 

Det är graden på det hela som är den viktigaste variabeln, alla tips uppskattas och det är 

essentiellt att en sovring måste genomföras utifrån en sannolikhetsbedömning. Däremot ifall 

det är någonting som är flitigt förekommande i tidningar så frigör vi självklart resurser för att 

titta på det.  

”Vår uppgift är att vidmakthålla tilltron till systemet, och att var och en ska känna att de vill 

göra rätt för sig. Det ska svida om man medvetet fuskar” 

Jan berättar att de inte kan märka av marknadstrender i deras dagliga arbete men berättar om 

ett exempel som var aktuellt förut. Nämligen att politiker försökte stimulera arbetsmarknaden 

genom att uppmuntra starta-eget-bidrag. Detta skulle ge personer som hade tappat sitt jobb 

eller som var arbetslösa en möjlighet att starta sin egen verksamhet och därmed bli 

småföretagare.  

”Där fick vi i knät och det kan ses som en trend som går. Nämligen att folk som 

överhuvudtaget inte ska syssla med näringsverksamhet, där de mest naiva affärsidéer varvat 

med att de inte har något kapital bakom sig samt att de kan inte kan den grundläggande 

redovisningen som krävs för att bedriva ett företag” 

Bosse berättar att en trend som han kan se är hur skatteplaneringen utvecklas. Exempelvis när 

en konsult hittar en ny lösning på ett existerande problem som medför att det går att kringgå 

regelverk så sprids det snabbt inom branschen. Detta på grund av att det finns stora pengar att 

spara på sådana ingrepp. Vad det gäller företagsförvärv berättar Bosse att eftersom att 

skattereglerna är så pass komplexa och beroende på hur ett förvärv genomförs så finns det 

flera sätt att påverka skatten som ska betalas. Detta medför att det en utredning kan vara 

aktuell för att se ifall skattereglerna har följts på ett tillfredställande sätt.  
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”Det är hela tiden ett sökande efter nya sätt att lösa problem för konsulter” 

På frågan om vad de anser om att ta in extern hjälp vid förvärv säger Bosse att det beror vilka 

omständigheter som råder i det specifika fallet. Handlar det om att öppna en pizzeria krävs det 

inte så stort övervägande så länge finansieringen är fixad och det finns motivation till att driva 

verksamheten. Däremot ifall det handlar om att förvärva en större aktör som exempelvis en 

koncern tycker han att det är en bra idé att ta in extern hjälp eftersom att det i det långa loppet 

blir billigare att ta in en konsult än att begå misstag och försöka rätta till dem senare. 

”Ska jag gå in och köpa ett tillverkande företag eller koncern då är det så pass många frågor 

vilka det kan vara svårt att ha den behövda kunskapen för själv. Då är det en god regel att ta 

in extern hjälp vid frågor om råd och värderingar” 

 

Inre faktorer Yttre faktorer 

Betalningar avviker från skattelagstiftningen Juridiska personen förblir densamme även 

efter förvärv 

Skatteplanerar för att minska skatten vid ett 

förvärv 

Granskningen förändras inte på grund av ett 

ägarbyte 

Komplexa regler leder till att det finns flera 

olika sätt att påverka hur skatten betalas 

Transfereringar bolagen emellan kan leda till 

en noggrannare granskning 

 Fördjupningar om det finns en misstanke om 

ekonomisk brottslighet 

 Om det finns kryphål i lagstiftningen sprids  

detta oerhört snabbt inom branschen 

 Utomstående konsulter ska användas vid 

komplexa situationer 
Tabell 12 Inre och yttre faktorer för respondent 8 

 

9: Intervju med en bank 
Vi har intervjuat Jonas som arbetar på bank om hur de anser att ett företagsförvärv skall 

genomföras. Banken är inblandade i företagsförvärv genom flera olika roller och har därför 

en ganska bra överblick över processen. Banken menar att de därför kan ge sin syn på 

förvärv från tre olika synvinklar. Bland annat så är banken inblandad i eventuella 

företagsförvärv i rollen som långivare, som intressent vid ett förvärv som de själva är 

intresserade av samt som rådgivare vid ett förvärv. 

Jonas menar att due diligenceprocessen är otroligt viktig vid ett företags förvärv och att 

banken arbetar väldigt mycket med den processen för att säkerhetsställa ett lyckat förvärv.  

 ”Due diligence är otroligt viktig för oss” 

Anledningen till att man skall göra en due diligence är för att verifiera om den idén och 

känslan som man har om den också håller i verkligheten, det är inte svårare än så i teorin, men 

desto svårare i praktiken. Det är då man tar fram due diligencerapporterna för att man skall få 

en oberoende åsikt av en person som har djup kompetens inom dessa områden.  
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Jonas berättar att Banken har delat upp due diligenceprocessen i tre olika delar, den första 

delen är legal due diligence som handlar om allt som har med avtal, affärsrättsliga frågor som 

om företaget kan äga i olika länder, vad stöter man på för problem, vilka hyreskontrakt finns. 

Helt enkelt allt som har med avtal att göra, det krävs att man gör en noggrann genomgång av 

alla avtal som finns. Sedan gör man en kommersiell due diligence där man vill veta hur 

produkterna eller tjänsterna står sig på marknaden, om man är marknadsledare eller finns det 

en stor utvecklingspotential för företaget. Dessa frågor är enligt Jonas de svåraste att svara på 

”det är väldigt svårt att göra dessa bedömningar och det är svårt att hitta kompetent 

beroende folk som kan göra bedömningarna, det finns dock globala konsultbyråer som har 

väldigt mycket branschdata, de är de som kan bedöma det”. Den tredje delen i processen är 

den finansiella delen, här tar man oftast hjälp av sin revisor som ofta har möjlighet att hjälpa 

och rådgiva om förvärvet kommer att generera några eftertraktade synergieffekter.  

”En av de viktigaste frågorna är hur de har tänkt finansiera förvärvet, det har väldigt stor 

effekt på hur framgångsrikt resultatet av ett förvärv kommer att bli. För om du 

skuldfinansierar ett förvärv lägger du på ytterligare en risk att du ingår i ett ytterligare 

avtal” 

Det Jonas menar är att genom att låna mycket pengar av banken så kommer de kräva tuffa 

motkrav i form av amorteringsplaner o.s.v. det är därför viktigt att man klarar av att betala 

sina åtaganden för annars så kan t.ex. en lågkonjunktur medföra att du bryter mot ett 

kreditavtal som inte hade spelat någon roll på medelfristig eller långsikt kan skapa stora 

problem på kort sikt. 

”Att köpa ett företag helt kontant är det bästa alternativet. Men man kan konstatera att hur 

du väljer att finansiera ett förvärv har oftast en ganska stor påverkan på hur framgångsrikt 

ett förvärv kommer att bli” 

Det är väldigt ovanligt att man har så mycket pengar i kassan att man kan betala ett helt 

företagsförvärv med sina egna medel, men Jonas konstaterar att ”En sund finansiering av 

förvärvet är helt klart en framgångsfaktor” 

Jonas menar att när ett företag ska förvärva ett företag så är det viktigt att de har klart för sig 

av vilken anledning som man väljer att göra förvärvet, ska de accelerera befintliga styrkor 

som man har i företaget eller om man skall diversifiera sig för att få fler ben att stå på. Det är 

viktigt att veta att ju mer kunskap och kännedom som företaget har om den marknad som de 

ger sig in på också kommer att påverka hur lyckat förvärvet blir.  

”Är det en ny geografisk marknad t.ex. utomlands så är det sällan det som är det mest 

framgångsrika eftersom att ju mer nya delar och osäkerhet som man ger sig in i desto svårare 

är det att lyckas. Det är inte svårare att förstå än att man måste lära sig gå föra man kan 

springa” 

Jonas säger att företagskulturen är något som banken värderar väldigt högt för att ett förvärv 

skall lyckas. ”När man väl skall slå ihop två olika kulturer så kommer det att märkas att det 

är stora skillnader företagen emellan. Sedan kommer det att bli en kamp mellan vilken kultur 
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är egentligen starkast”. Det Banken främst tittar på när det gäller företagskulturen är ägare 

och management, de beskriver dem som otroligt viktiga delar. Här gäller det att ställa sig 

frågor som vilka kommer att stanna kvar inom bolaget efter förvärvet och hur stor del i 

framgången har tidigare management haft, visar det sig att värdet i bolaget satt i det lokala 

managementet och de nu är ute ur bilden så tar man en jätterisk. ”Då har man ju varken 

hängslen eller livrem kvar”. Men även fast mycket av kompetensen och värdet kan sitta i 

ledningen så är det viktigt att de fasas ut efter förvärvet. Men det är något man ska avtala om 

vi förvärvet att de tidigare ägarna fasas ut över en 2-3 år så att man får tillgång till deras 

nätverk. 

”Jag tror inte att den som har startat bolaget är rätt person att fortsätta driva företaget efter 

försäljning, det är lämpligare att sitta med i en styrelse då. Det är svårt för många att inse att 

de har varit väldigt duktig och drivit företaget till den punkten som man är idag men att det 

krävs ytterligare kompetens för att ta det till nästa steg” 

För att ett företag skall lyckas med sin integrationsprocess så är det viktiga att de startar med 

att implementera kulturen direkt efter förvärvet, det är vanligt att de väntar med att 

implementera dessa bitar till de tidigare ägarna är ute ur bilden, men om de inte startar med 

den processen direkt är det väldigt svårt att genomföra den senare. ”Det är viktigt att man 

från början bestämmer vilken kultur som ska gälla för företaget, när ett bolag köper att annat 

bolag”. 

”Man måste tidigt gå in och starta integrationsprocessen för att visa vem det är som 

bestämmer, gör man inte detta direkt och tror att man skall kunna fasa ut tidigare ägare så 

kan du glömma att få ut några skalfördelar”. 

Jonas säger också att han tycker att företag borde bli bättre i allmänhet att titta på vad de är 

bra på för att sedan kunna köpa mer av A det som man är bra på och sälja bort B som man 

inte är så duktig på. ”Det finns en risk att man tappar fokus på de mindre uppgifterna, i ett 

företag får inget vara heligt, bara för att man har hållit på med något länge innebär det inte 

automatiskt att man ska fortsätta med det”. Men enligt Jonas så är det inte många som 

resonerar så, utan de vill bara växa sedan låter man de sämre delarna vara kvar.  

”Fler bolag måste tänka på att köper vi något som man är bra på så måste man förstå att sälj 

det som du inte är så bra på och som du kommer att minska fokus på” 

Det finns många olika variabler som kan påverka varför ett förvärv misslyckas men Jonas 

beskriver att en av de vanligaste orsakerna är att man har gjort en missbedömning på antingen 

marknadenpotentiallen eller vikten av det lokala managementet. Sedan som han tidigare 

nämnt så har anledningen till att man förvärvar ett bolag stor påverkan hur utfallet kommer att 

bli. 

”Jag skulle vilja påstå är att de som är bäst på att köpa bolag är dem som bara köper bolag 

och de som är sämst på det är de som är duktiga på att producera eller sälja varor” 

 



 Empiri  

36 

 

Inre faktorer Yttre faktorer 

Verifiera om känslan man har håller Tar info från oberoende konsult 

Avtal Hur står sig produkterna på marknaden 

Skillnader länder emellan Marknadsmakten 

Hyreskontrakt Extern hjälp från revisorer 

Kompletterande verksamhet Känn till marknaden 

Hur finansieras förvärvet Tillgång till nätverk 

Riskanalys Missbedömning av marknadspotentialen 

Kamp mellan vilken kultur som är starkast  

Management  

Fasa ut tidigare ledning  

Sälj det företaget är dåliga på  

Anledning till förvärv  
Tabell 13 Inre och yttre faktorer för respondent 9 

Sammanställning 
Denna sammanställning av empirin tar sin grund sig i vår analysmodells tre faser, nämligen 1) 

due diligence fasen, 2) köpfasen och 3) efterköpsfasen. Därefter delas dem upp i ytterligare tre 

segment vilka är 1) juridisk, 2) finansiell och 3) kommersiell. Den här uppdelningen ger oss 

en unik karta som tar avstamp ifrån vår analysmodell som vi sedan kommer att fylla med svar 

ifrån vår empiri. Detta kommer att generera en unik bild över hur företag använder 

företagsförvärv som tillväxtstrategi. 
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 Due diligence Köpfaktorer Efterköpsfaktorer 

Intervju Juridisk Finansiell Kommersiell Juridisk Finansiell Kommersiell Juridisk Finansiell Kommersiell 
Mats  Viktiga avtal 

överlåts i 

processen 

 Granskning av 

årsredovisningar  

 Extern hjälp 

 Stor förbättringspotential N/A  Antal kunder 

som får 

behållas 

 Ökad storlek  

 Stordriftsfördelar  

 Geografisk 

etablering 

 Skriva nya 

avtal 

 Paybacktid 5 

år 

 Ägarutträde  

 Integrera 

företagskulturerna 

Mattias  Bygglov  Granskning av 

årsredovisningar 

 Extern hjälp vid 

behov 

 Differentiering 

 Extern hjälp vid behov 

 Beviljat 

bygglov 

 Förädlingspot

ential 

 Differentiering 

 marknadsandelar 

 Avtal om 

att fasa ut 

ägaren 

 Paybacktid 3 

år 

 Minska personal 

vid låg aktivitet 

Per  Se över tidigare 

avtal 

 Skriva nya bra 

avtal 

 Lagstiftning 

mellan länder 

 Granskning av 

årsredovisningar 

 Extern hjälp vid 

behov 

 Olika avsikter med 

förvärv beroende på 

bransch 

 Strategiska förvärv 

N/A  Förädlingspot

ential 

 Förvärv ger nya 

strategiska 

dimensioner  

 Förvärva kundbas 

 Avtal om 

att fasa ut 

ägaren 

 Paybacktid 

beror på 

bransch 

 Viktigt att tidigt 

arbeta med att 

integrera kulturer 

Peter  Noggrann 

genomgång av 

avtal 

 Använd extern 

hjälp vid behov 

 Specifik 

förvärvsavdelning 

 Önskan om att förvärva 

kompetent personal 

N/A  Viktigt att det 

uppköpta 

företaget är i 

samma 

konjunktur 

som 

förvärvaren 

 Personal är värdet 

i bolaget 

 mån om mjuka 

värden 

N/A  Paybacktid 4,7 

år 

 Inga avhopp ifrån 

det förvärvade 

företaget 

Johan  21 aktiva 

marknader   

Noggrann 

genomgång av 

skrivna avtal 

 Framtida kassaflödet 

är viktigt 

 Kartlägg branschen 

 företag ska passa in i 

koncernen 

 Affärsmodell som ska 

sticka ut 

 Personal 

accepterar 

arbetsplatsen

s regler och 

avtal 

 Förädlingspot

ential 

 Förstå branschen  100 % 

ägda 

dotterbolag

, tidigare 

ägaren får 

köpa in sig 

i 

moderbola

get 

 Små 

vinstmarginale

r, därav 

används inte 

paybacktid 

 Möt personal på 

plats för att minska 

kulturkrocken 

Margaretha  Skriv bra avtal 

 Snåriga regler 

 Extern hjälp vid 

behov 

 Ägarstrukturen är 

viktig 

 Leta efter värden 

som sticker ut 

 Fingertoppskänsla för 

branschen krävs 

N/A  Förädlingspot

ential 

 Stordriftsfördelar 

 Geografiskt läge 

 Medveten 

om 

avtalade 

rättigheter 

och 

skyldighet 

 Kontrollera att 

finansiell 

information 

stämmer 

 Viktigt att arbeta 

med att integrera 

företagens kulturer 



 Empiri  

38 

 

 Tabell 14 Sammanställning av alla intervjuer utifrån vår analysmodell 

 Due diligence Köpfaktorer Efterköpsfaktorer 

 Juridisk Finansiell Kommersiell Juridisk Finansiell Kommersiell Juridisk Finansiell Kommersiell 
Peter  Undvik företag 

med dåliga avtal 

 Utförlig riskanalys 

 Extern hjälp vid 

behov 

 Utvidga 

huvudverksamheten för 

minskad 

säsongskänslighet 

 Kontrakt för 

en 

övergångsper

iod med 

nyckelperson

er 

 Slå ihop 

verksamheter 

för minskade 

totala kostnader 

 Kompletterande 

verksamheter,  

 synergieffekter 

N/A  Payofftid beror 

på 

substansvärdet i 

företaget 

 Finnas på plats och 

vägleda 

kulturintegrationen 

Bosse & Jan  Komplext 

regelverk 

 Extern hjälp vid 

behov 

 Skattemässiga 

fördelar 

N/A  Lagstiftning 

ändras ej vid 

ägarbyte 

 Skatteplanering  Skattemässiga 

fördelar 

N/A N/A N/A 

Jonas  Avtal och 

kontrakt 

 Hur förvärvet 

finansieras 

 Riskanalys 

 Hur produkterna står sig 

på marknaden 

N/A N/A  Marknadsmakt  Skriva 

avtal som 

slussar ut 

de 

tidigare 

ägarna 

 Sälj det 

företaget är 

dåligt på 

 Missbedömning av 

marknadspotential 
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5. Analys 
I nedanstående kapitel redogör vi för vår analys av den inhämtade empirin. Vi kommer att 

analysera våra faser i förvärvsprocessen. I slutet av kapitlet kommer vi att presentera en 

uppdaterad version av vår analysmodell (figur 6). Avslutningsvis tar vi in sensemakingteorin 

för att ytterligare belysa vikten av den kulturella integrationen för ett förvärv.  

5.1 Due diligence 
För att ett förvärv ska lyckas krävs det skicklighet, marknadskännedom, kapital och en god 

portion tur. Utifrån vår empiri går det att utläsa att en väl genomförd due diligence är det första 

steget till ett lyckat företagsförvärv. Det är i denna fas som företaget ska verifiera idén och 

känslan som de har för att se ifall den även håller i verkligheten. Utifrån vår empiri kan vi dra 

slutsatsen att uppförandet och kompositionen görs utifrån ett enskilt företags behov.  

I den juridiska delen av due diligencefasen svarade våra respondenter att avtalen var en viktig 

faktor som de ägnade mycket tid till att analysera, där de fokuserade existerande avtal som 

intresseföretaget hade. Anledningen till detta är att de i framtiden vill undvika att obehagliga 

överraskningar framkommer. Däremot innebär inte en gedigen analys att företaget är garanterad 

att undvika framtida överraskningar, men den reduceras nämnvärt. Eftersom att ingådda avtal är 

juridiskt bindande är det därför oerhört viktigt att de har full kännedom om vilka rättigheter och 

skyldigheter de ertappar sig med vid ett förvärv. Det framkom även i våra intervjuer att avtal 

som existerade för intresseföretaget innan förvärven genomfördes inte skulle överlåtas till den 

nya ägaren vilket även detta tyder på vikten av att göra en bra värdering av befintliga avtalen 

innan ett förvärv.  

I den finansiella delen av due diligencearbetet var granskning av årsredovisning en frekvent 

förekommande process för företagen. Det som även uppkom var att företagen letar efter värden 

som sticker ut, som skapar eller minskar värde i årsredovisningen. Ur den kommersiella 

aspekten så har anledningen till förvärvet varit en viktig drivkraft i processen. Det innebär att 

företaget agerar utifrån sin strategi och gör värderingar som baseras utifrån den. Den 

kommersiella delen av due diligencearbetet var det inte någon som tog extern hjälp med. Detta 

beror på att de personerna vi har intervjuat är experter på deras egen bransch och har en väl 

utvecklad marknadskännedom samt att företagen i sig inte är tillräckligt komplexa för att det 

ska behövas extern hjälp 

När vi genomförde våra intervjuer lade vi märke till att alla respondenter var positivt inställda 

till att ta in extern hjälp i någon form vid ett förvärv. De resonerade i termer av att det är dyrt i 

nuläget men eftersom regelverket är så pass invecklat finns det stor risk för att deras egen 

kunskap inte räcker till vilket kan resultera i att ännu dyrare misstag begås. Den vanligaste 

formen av konsultering som respondenterna tog in var legal hjälp då de beskrev att den 

expertisen låg längst ifrån deras eget kunskapsområde. Det var även vanligt förekommande att 

de tog hjälp av revisorer och andra konsulter med finansiell rådgivning. 

Angwin (2001) tar upp ämnet due diligence i sin artikel där han behandlar frågeställningen ifall 

företagen använder sig utav extern hjälp vid genomförandet. Studien visar på att svaret beror till    



 Analys  
 

40 

 

stor del på hur den nationella kulturen ser ut och vilka värderingar som finns. För Sveriges del 

var det förhållandevis varierat bland företagen ifall de använde sig av extern hjälp eller ej. 

Nedanstående stycke behandlar svaren ifrån vår empiri kopplat till litteraturen om due diligence.  

Vi kan se att det finns en viss koppling mellan vårt resultat och Angwins (2001) resultat. Båda 

resultaten visar på att företag i Sverige använder sig utav hjälp vid en due diligence, framförallt 

den finansiella delen där företagarna oftast inte besitter den nödvändiga kunskapen för att göra 

det själv. Däremot fanns det inga data ifrån vår empiri som stödjer Angwins (2001) resultat om 

att det i Sverige är vanligt förekommande att företaget genomför hela due diligenceprocessen 

själv.  

5.2 Köpfaktorer 

Vi har inte lyckats identifiera några juridiska faktorer som har påverkat ett förvärv i 

köpprocessen. Detta är ett tydligt tecken på att avtalen inte är det centrala i detta stadium av 

förvärvsprocessen. Den finansiella anledningen som påverkar mest i köpfasen är möjligheter 

till att förädla företaget och dess processer. Hur företagen ska komma åt förädlingspotentialen 

skiljer sig mellan åt. 

Utifrån vår empiri har vi sett att den kommersiella delen av köpprocessen har varit den 

viktigaste delen för våra respondenter. Detta eftersom att den vanligaste anledningen till att ett 

företag genomför ett förvärv är att de önskar utvidga sin verksamhet genom att förvärva 

verksamheter som förstärker deras existerande stordriftsfördelar. Detta går även hand i hand 

med en annan anledning som framkom genom våra intervjuer, nämligen att ett företag ska 

genomföra förvärv inom området som de är bra på och sälja av delar som är 

verksamhetsfrämmande. Förklaringen till detta är att företagen är experter på sin bransch och 

förväntas därför behärska den och prestera bättre där än om de startar upp en verksamhet inom 

en helt främmande bransch. En annan anledning till att genomföra ett förvärv var att företagen 

ville komma åt ett strategiskt läge, geografiskt eller marknadsmässigt, där de saknade den 

önskade närvaron och där de ansåg att det fanns tillväxtpotential.  

Ytterligare anledning som kom upp i vår empiri var att företagen önskade differentiera eller 

utvidga sin nuvarande verksamhet med en ny gren för att öka försäljningsvolymer och föda nya 

marknader. Det framkom också att förvärv genomfördes med syfte att komma åt 

intresseföretagets existerande kundbas. Företagen berättade att det kostar tid och pengar att 

själv bygga upp en kundbas vilket inte alltid slutar i önskat resultat. Därför kan det finnas 

tillfällen då det är värt att köpa en verksamhet och betala ett premium för att slippa bygga upp 

verksamheten själv och för att undvika risken att investeringen inte ger den önskade 

avkastningen.  

Nguyen, Yung, & Sun (2012) skriver i sin artikel att det inte finns ett enskilt motiv till att ett 

förvärv genomförs utan det är en kombination utav flera behov som ska tillfredställas för att ett 

förvärv genomförs. Dessa behov kan ha ett positivt respektive negativt inslag på slutresultatet. 

De två motiv är av värdeökande (synergier, stordriftsfördelar, positionering) och 

värdeminskande (hybris och principal agent problematik vid företagsledning) karaktär och 

utgör kategoriseringen av byggstenar till varför ett förvärv genomförs.  
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Vi kan tydligt se att Nguyen et al., (2012) har erhållit liknande resultat som vi har i vår studie 

om att de värdeökande faktorerna är ett frekvent förekommande motiv till att ett 

företagsförvärv genomförs. Vi har i vår studie till skillnad mot Nguyen et al., (2012) ej kunnat 

påvisa att det finns ett samband mellan värdeminskande motiv och företagsförvärv.  

    

5.3 Efterköpsfaktorer 
Efter att en förvärvsprocess har slutförts startar en ny process som vi har valt att kalla 

efterköpsprocess, här ingår allt från att integrera de olika företagskulturerna till att lyckas uppnå 

ett positivt resultat inom den beräknade paybacktiden. Huvuddelen i denna process har 

framkommit från våra intervjuer har varit integrationsprocessen mellan olika företagskulturer 

och hur de ska integreras till en fungerande enhet. En annan del av integreringsprocessen som 

har visat sig vara en viktig del för de flesta intervjuade företagen är frågan om hur länge tidigare 

ägare eller VD ska sitta kvar i företaget efter ett förvärv.  

Det är tydligt att det finns en stor problematik med förhållandet med den tidigare ägaren eller 

VD som sitter kvar i bolaget, detta är en juridisk fråga som ofta uppstår i slutskedet på 

förvärvsprocessen. Det som är gemensamt för alla respondenter är att de inte vill att de ska sitta 

kvar i bolaget samtidigt som att de krävs att de arbetar kvar ett par år för att underlätta 

övergången samt att de skall kunna behålla de tidigare avtalen som företaget har haft och goda 

relationer med intressenter och kunder. Det är svårt att värdera hur mycket denna kompetens är 

värd men det är ofta just dennes kompetens som företagen betalar mycket för i förvärvet, mindre 

företag är ofta beroende av ägarens prestationer och relationer.  

Den finansiellt viktigaste punkten är paybacktiden, denna beräkning varierar beroende på 

företag och bransch, men vi kan se att det finns vissa likheter hur de har gjort beräkningarna. 

Det spelar även stor roll vilken anledning som företagen har haft att förvärva ett företag från 

första början då det kan skilja sig mycket beroende på hur långsiktig satsningen är. 

Bland de intervjuade kan vi se ett tydligt tecken att de flesta räknar med en paybacktid på fem 

år. Men det kan variera beroende på varför företagen förvärvar ett bolag, vissa genomför ett 

företagsförvärv för att de ska erhålla stordriftsfördelar, då kan de vara beredd att det tar längre 

tid innan de har fått avkastning på satsat kapital. Men om ett företag väljer att köpa ett företag 

för att förädla det och sedan sälja det vidare så är tålamodet kortare och de vill ha tillbaka insatt 

kapital inom en treårs tid. 

Integreringsprocessen är alltid viktig speciellt när kompetensen är viktig att behålla i ett företag 

där det är personalens kunskap företagen har betalat dyrt för, därför är det extra viktigt med en 

bra integreringsprocess. Detta eftersom att det är väldigt vanligt att anställda söker nya arbeten 

när de får reda på att det ska bli förändringar av ägarstrukturen i företaget. Det som vi också har 

upptäckt genom våra intervjuer är att det är de duktigaste som försvinner när det skapas en oro 

kring ett förvärv, eftersom att dessa är de mest attraktiva för konkurrenterna. Under våra 

intervjuer har vi även upptäckt att det är viktigt för det förvärvande bolaget att personalen som 

de ska förvärva är positiva till utvecklingen och att om det är någon som inte känner att de är 

bekväma med ett ägarbyte så bör de sluta i företaget vid ett förvärv.    
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Personalen blir desto viktigare ju mindre företag det handlar om, i de mindre företagen som vi 

har intervjuat menar de att de går in på individnivå för att utvärdera om de tror att de är 

kompatibla med de övriga anställda. Mindre företag har ingen utvecklad strategi för att integrera 

sin kultur i ett förvärv, här handlar det ofta om att det skall finnas en personkemi från början 

samt att det finns en gemensam vision om vad som vill åstadkommas. Går det inte att enas om 

denna vision bör de avstå från förvärvet. Hur företag har valt att genomföra integreringen av 

företagskulturen till det förvärvade bolaget har varierat mycket men bland de likheter som vi har 

sett så är det viktigt att de startar integreringsprocessen vid förvärvstillfället för att de ska kunna 

genomföra en förändring medans personalen är beredd på en förändring.  

James, Georghiou & Metcalfe (1998) beskriver i sin artikel problemen och kraven på ledningen 

som kan uppstå när två organisationer som var och en har en distinkt präglad kultur som vuxit 

fram över en lång tid blir tvungna att gå samman och arbeta. Lodorfos & Boateng (2006) skriver 

även dem i sin artikel om hur pass viktig den kulturella integrationen är för ett långsiktigt 

framgångsrikt förvärv. Utifrån detta tar följande analys avstamp ifrån. 

Svaren vi erhöll har i huvudsak berört vilken betydande del kulturen och dess integrering har för 

hur pass lyckat förvärvet blir. Vårt resultat står i samklang med James et al., (1998) och 

Lodorfos et al., (2006) där dessa studier också belyser vikten den kulturella integreringen har för 

den slutliga förvärvsprocessens resultat.  Våra respondenter beskrev likt författarna vilket 

viktigt arbete integreringen av kulturer är och hur pass avgörande det kan vara för det framtida 

resultatet. 

5.4 Förändring inför eventuellt företagsförvärv 
Från intervjuerna så kan vi utläsa att de flesta skulle velat göra något annorlunda i sin 

förvärvsprocess inför ett nytt förvärv. Detta är kopplat till att många av de intervjuade inte har 

varit med och genomfört så många förvärv tidigare. Därför har vi lagt till ytterligare en del i 

vår analysmodell som vi visar i (figur 6) nedan. 

Vi har identifierat att den vanligaste förändringen som företag skulle göra vid ett ytterligare 

förvärv härrör den kulturella integreringen, men även bitar som finansiering och valet av 

förvärvat bolag har nämnts som potentiella förändringsobjekt. Vi kan se en tydlig trend att de 

som har gjort ett företagsförvärv för första gången har flera idéer om hur de skulle ändra 

förvärvsprocessen om de skulle göra ett nytt förvärv medans de som har gjort flera förvärv är 

mer trygga i sin förvärvsprocess, däremot är det inget som verkar avskräcka 

förstagångsförvärvarna från att göra ett ytterligare förvärv då alla verkar vara positiva till det. 

Det finns en problematik med att köpa upp familjeföretag, något som vi annars har uppfattat 

som en god investering i regel. Baksidan består av att det till en större grad finns fler infekterade 

relationer än i ett vanligt privat företag. Det finns även risk att delar av personalen arbetar i ett 

familjeföretag av andra anledningar än att de är de mest kompetenta för uppgiften. Detta 

behöver inte bara gälla i fallet med familjeföretag, utan i mindre företag i allmänhet.  

Hur förvärvet finansieras är också en faktor som i efterhand kan stjälpa ett förvärv, eller i varje 

fall vara ett ytterligare orosmoment. Detta beror på att om ett företag lånar mycket pengar av 

banken så kommer de kräva tuffa motkrav i form av amorteringsplaner och högre säkerhetskrav.  
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Det är därför viktigt att de klarar av att betala sina åtaganden. Annars kan t.ex. en lågkonjunktur 

medföra att de bryter mot ett kreditavtal som inte hade spelat någon roll på medelfristig eller 

lång sikt kan skapa stora problem på kort sikt. 

Angående hur verksamheten skall bedrivas menar några av våra intervjuade att företag måste 

våga ifrågasätta om de ska hålla på med alla delar som de gör. Har de köpt ett företag som är bra 

på en sak kanske de måste sälja något annat som de inte är så bra på för att fortsätta utveckla 

bolaget och erhålla goda resultat. I vissa lägen måste de alltså släppa det sentimentala värdet 

som de har för vissa processer inom företaget och ta beslut som kommer att vara gynnsamt för 

företaget i längden. 

Utifrån analysmodellen så har vi kunnat identifiera punkterna i (tabell 15) som en 

sammanfattning på vanliga faktorer vid förvärv. I empirin erhöll vi en uppsjö information som 

följande stycke sammanfattar. Vi har valt att dela upp informationen i fyra faser där de mest 

förekommande faktorerna redogörs för. De tre första faserna är de samma som i vår 

analysmodell där de utgör grundkomponenterna för ett förvärv. Den fjärde fasen uppkom efter 

att empirin hade sammanställts och vi uppmärksammade att det fanns ett samband mellan alla 

respondenter, vilket var den självreflektion som gjordes över det genomförda förvärvet och hur 

det i framtiden skulle kunna göras bättre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15 Sammanställning av de mest frekventa svaren ifrån empirin 

Due diligencefaktorer Köpfaktorer Efterköpsfaktorer Förändring inför 
eventuellt nytt förvärv 

Svårvärderade 
kundrelationer 

Stordriftsfördelar Svårt att sammanfoga 
företagskulturer 

Tidsbestäm tidigare 
ägares anställning 
 

Förlorade avtal Strategiskt läge Kulturintegrering viktigt för 
resultatet 

Slå till när rätt objekt 
dyker upp 
 

Extern hjälp vid behov Differentiering Paybacktid Bra affär vid 
pensionering 
 

Noggrann genomgång 
av avtal 

Kompletterande 
verksamhet 

Resultatbaserad bonus för 
gammal ägare 

Förvärv som främjar 
nuvarande verksamhet 

Anpassa DD utefter 
behov 

Åtkomst till ett 
annat företags 
kundbas 
 

Behålla befintlig personal Integrera befintliga 
bolag innan nya förvärv 
 

Analysera 
ägarstrukturen 

Svårt att anställa 
personal 

Möta och vägleda personal 
vid integrationen 

Skriv bra avtal från 
början 
 

Viktigt för intressenter Skatteplanering Extra mödosamt att 
integrera kulturer ifrån olika 
länder 

 

 Köp det som 
företaget är bra på 
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5.5 Hur företagen hanterar påverkningar och osäkerhet 
Contingency theory har visat på att det finns inre och yttre påverkningar som spelar en stor 

roll vid ett företagsförvärv. Eftersom att alla företag är unika i avseendet att omgivningar, 

organisationsstruktur, strategier, mekanisk eller organisk uppbyggnad och företagskultur 

skiljer sig åt finns det inget universellt sätt att göra ett företagsförvärv ifrån utan det beror på 

företagets situation. Detta innebär att det är ett svårbehärskat område men företagen kan 

hjälpa sig själva genom denna process genom att jobba med att reducera osäkerheten genom 

förvärvsprocessen. Detta kan göras genom att anlita extern hjälp inom områden där företaget 

inte själva besitter den nödvändiga kunskapen. Företagen kan även reducera osäkerheten 

genom att göra sig medvetna om att de existerar problem ökar möjligheterna att göra rätt 

beslut. 

5.6 Meningsskapande för personalen vid förvärv  

Sensemaking eller meningsskapande handlar om en individs vilja att förstå och skapa en 

mening och ett syfte med en förändring som exempelvis ett företagsförvärv. Det kan i dessa 

fall uppstå oväntade förändringar som exempelvis uppsägningar på delar av personalen på 

grund av att en effektivisering av organisationen genomförs, då vill den kvarvarande 

personalen skapa någon form av mening av förändringarna som har gjorts. Det är dock svårt 

för en företagsledning att fånga upp personalens åsikter och försöka underlätta 

meningsskapandeprocessen eftersom att personalen uppfattar händelsen på olika sätt (Weick, 

1995).  

Vid ett förvärv är det viktigt att alla anställda inom de båda företagen är öppna för att arbeta 

mot samma mål och sträva åt samma håll. Genom att kommunicera och samverka med 

personalen och på så sätt skapa en delaktighet kan många onödiga störningar och oroväckande 

spekulationer hindra personal som företaget vill ha kvar i organisationen från att försvinna 

(Ifvarsson 2000). Får personalen besked om varför en förändring genomförs ökar möjligheten 

att de kan följa och förstå processen vilket gör det lättare för dem att acceptera 

händelseförloppet och därigenom minimeras risken för att de söker nytt arbete (Elving 2005). 

Ett lågt avhopp av personal i en integrationsprocess kan anses vara ett bra betyg för den 

eftersom att personalen i ett företag har ett stort värde och är i många fall anledningen till att 

ett förvärv genomförs. 

Genom att använda sensemaking i förvärvsprocessen kan företaget undvika många av de 

problem som kan uppstå vid integreringsprocessen. Kulturen är någonting som ofta förbises i 

det tidiga stadiet i förvärvsprocessen men är något som blir viktigare ju längre tiden går.  I vår 

analysmodell hamnar kultur under efterköpsfaktorer, detta beror på att det är efter köpet som 

integreringen startar. Detta betyder dock att det förvärvande företag bör ha en strategi för hur 

de vill att integreringen ska gå till samt att personalen får ta del av den informationen som 

företaget har och att de har möjlighet att göra sig hörda av de funderingar som de har. 

Eftersom att alla hanterar förändringen på olika sätt kan det vara svårt att göra något som ska 

passa varje individ i en organisation men genom att kommunicera ut information reduceras 

osäkerheten kraftigt. 
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5.7 Uppdaterad analysmodell 
Vår uppdaterade analysmodell har utvecklats där plats har givits åt förändringar som våra 

respondenter skulle göra ifall de genomförde ett nytt förvärv. Denna utveckling tar stöd ifrån 

contingency theory där extra vikt läggs på utvärdering av det genomförda förvärvet där 

förvärvaren har möjlighet att reflektera över möjliga förändringar inför ett nyförvärv 

(Inspiration: Henry Tosi, 1992, pp 149). Uppkomsten till att vi valt att lägga till denna faktor 

är att vi i slutet av intervjufasen insåg hur pass många variabler våra respondenter ville 

förändra inför ett eventuellt nytt förvärv. Detta innebär att vår förvärvsprocess har utvecklats 

till en lärandecirkel där varje ny påbörjad förvärvsprocess leder en ökad förståelse för 

företagsförvärv som tillväxtstrategi. 

 

 

Figur 5 Utvecklad analysmodell 
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser av analysen utifrån 

problemformuleringen, vi kommer även att svara på de ställda forskningsfrågorna. Förslag 

på fortsatt forskning kommer att redovisas. 

Vi kommer att inleda slutsatserna genom att svara på de forskningsfrågor som ställdes i 

inledningen av studien för att sedermera försöka svara på vilket sätt vi har uppfyllt syftet och 

delmålen. 

- Hur ser företagens förvärvsprocess ut vid ett företagsförvärv och varför är det en 

viktig process för företagen? 

Alla företag har olika förvärvsprocesser eftersom de värderar faktorer på olika sätt beroende 

på deras inre och yttre omgivning. Vi kan konstatera att oavsett vilka de olika faktorerna är så 

kan företagen tillämpa vår analysmodell där de analyserar juridiska, finansiella och 

kommersiella faktorer i alla olika faser som de ska gå igenom. De bör tillämpa modellen för 

att den kan hjälpa dem att analysera sin omgivning och därefter planera sin strategi så att den 

genomsyrar alla delar i processen. 

Varför företag bör genomföra en due diligence innan ett förvärv är beroende på att de dels vill 

garantera att de inte överbetalar för förvärvet, att de inte övertar några dåliga avtal samt att de 

har kunskapen som krävs att integrera det förvärvade företaget med den befintliga 

företagskulturen. Det finns ingen garanti att de kommer att upptäcka alla eventuella fel eller 

problem i ett företag men genom att själva gå igenom de bitar som företaget behärskar och ta 

hjälp från externa konsulter som är expert inom sin bransch, detta eftersom att det långsiktigt 

ofta blir en bättre affär. 

- Hur viktig är företagskulturen vid ett företagsförvärv, hur arbetar företaget med att 

integrera företagen och varför påverkar detta resultatet? 

Inför ett förvärv är det många variabler att ta hänsyn till, något som ofta förbises under due 

diligenceprocessen är företagskulturen och dess påverkan på resultatet av förvärvet. Det krävs 

en tydlig plan för hur företaget har planerat att sammanfoga de olika företagens kulturer 

eftersom att de kommer att skilja sig från varandra även om variationerna kan vara större eller 

mindre.  

Det är vanligare att större företag har en förutbestämd strategi för hur integreringen ska 

genomföras, detta eftersom att de omfattar mycket personal. Mindre företag hanterar detta på 

ett annorlunda sätt och på ett mer personligt plan, risken är dock att de mindre företagen inte 

får igång en integrering eftersom att det inte finns några tydliga ramar och regler. Det är 

kostsamt att integrera kulturerna men alternativet kan bli dyrare och de tänkta synergierna 

eller andra anledningar till att företaget har genomfört förvärvet uteblir. 

De olika företagskulturerna har större inverkan än vad många företag har räknat med och det 

är absolut en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat förvärv. Det krävs en strategi för hur ett 
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företag ska utforma sin implementering av kultur samt att de måste vara lyhörda innan 

förvärvet att kulturerna liknar varandra.  

- Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen till varför företag har valt 

företagsförvärv som tillväxtstrategi. 

Vi kan utifrån vår studie dra slutsatsen att ett företagsförvärv huvudsakligen genomförs av 

fyra anledningar. 

Synergieffekter är åtråvärda genom att slå ihop två företag skapa ett mervärde eller en 

kostnadsbesparing på en existerande produkt. Stordriftsfördelar innebär att genom att två eller 

fler företag sammangår så kan företaget minska kostnader, detta kan vara allt från 

administration, marknadsföring eller minskade frakt-eller lagerkostnader. Kompletterande för 

verksamheten innebär att ett företag förvärvar något för att erbjuda ett mervärde till sina 

kunder eller för att de vill kunna syssla med olika verksamheter beroende på hur efterfrågan 

ser ut vid t.ex. säsongsbaserade marknader. Konkurrensfördelar återspeglar marknaden, t.ex. 

hur stor marknadsmakt företaget har, förvärvar företaget för att bli marknadsledare. Vi har i 

(figur 7) listat de allra vanligaste orsakerna till att företagsförvärv sker. 

 

Figur 6 Viktiga faktorer från empirin 

 

- Att identifiera centrala inre och yttre faktorer som är viktiga vid företagsförvärv.  

 

Vi har identifierat inre och yttre faktorer som är viktiga vid företagsförvärv. De mest 

förekommande inre faktorerna var en önskan om ökade stordriftsfördelar, synergieffekter, väl 

skrivna avtal och en väl genomförd kulturintegrering. Yttre faktorers motsvarighet var att ta 

extern hjälp vid komplexa frågor, förstå branschen företaget vill förvärva sig in på samt vilken 

marknadsposition företaget har.  
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- Ett annat delsyfte är att utveckla en analysmodell som med vald teori ska illustrera den 

komplexa förvärvsprocessen som företags ställs inför.  

Vi har utformat en analysmodell som företag kan nyttja som en arbetsprocess vid ett 

företagsförvärv. Genom att tillämpa modellen kan de juridiska, finansiella och kommersiella 

frågorna anpassas så att företagets strategi genomsyrar hela förvärvsprocessen. 

6.1 Studiens bidrag 
Studien teoretiska bidrag är en utveckling av företagsförvärv som tillväxtstrategi. Detta 

genom att analysera en förvärvsprocess med hjälp av contingency theory för att belysa att ett 

företag påverkas av utomstående krafter. Förvärvsprocessen har delats upp i tre olika faser 

due diligence, köpfaktorer och efterköpsfaktorer, dessa faser har sedermera delats upp i tre 

olika delar som innefattar juridiska, finansiella och kommersiella faktorer. Detta har lett till att 

en unik analysmodell har utformats som underlättar förvärvsprocessen som ett företag går 

igenom.  

Genom att använda sig av vår utvecklade analysmodell kan ett företag som ska genomföra ett 

förvärv få en bättre förståelse om vad som krävs för att förvärvet ska lyckas. Denna 

analysmodell kan användas praktiskt genom att företag får en översikt över vilka delar som de 

kommer att stöta på och måste kunna hantera. Då olika contingencyfaktorer påverkar 

företagen måste den vara flexibel att kunna hantera förändringar och därför är även företagens 

organisationsstruktur viktig för att ett förvärv ska lyckas med integreringen.  

Studiens resultat visar att kulturintegrationen är en viktig del i ett framgångsrikt 

företagsförvärv och att det krävs mycket arbete för att det ska lyckas.  För att ytterligare öka 

förståelsen för kulturintegrationen användes sensemakingteorin i slutet av arbetet för att 

belysa vikten av att personalen förstår varför den genomförs. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
I vår studie har vi genomfört nio intervjuer, detta antal skulle kunna ökas för att få en mer 

nyanserad bild av förvärvsprocessen vilket skulle öka trovärdigheten för svarsalternativen än 

mer.  

Under arbetets gång så har vi insett vikten av företagskulturen, denna har en större påverkan 

än vad vi först trodde. I vår studie framgår det att kulturen är en viktig del i due 

diligenceprocessen, köpfaktorer, efterköpsfaktorer och även i förändringar vid ett eventuellt 

till förvärv. Genom att utforma frågor som behandlar kulturen än mer ingående än vad våra 

intervjuer har gjort samt att använda sig av teorier som behandlar företagskultur samt 

människors beteende vid ett förvärv så kan en djupare analys göras.  

Ett annat intressant område som vi upptäckte under arbetets gång var vikten av hur ett företag 

finansierar sitt förvärv. Hur stor del som de finansierar med eget kapital och hur stor del som 

de lånar. Detta är en balansgång som är vital för att ett förvärv ska vara lyckosamt på långsikt. 

Det finns en viss problematik att vara för beroende av intressenter, som t.ex. banken, då de 

kan ställa kortsiktiga krav på företaget som kommer att missgynna dem i längden. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

1. Har ni gjort ett företagsförvärv tidigare, eller är det här ert första förvärv? 

2. Kan du beskriva hur er förvärvningsprocess gick till? 

3. Hur har ni beräknat payoff tiden? 

3.1. Har befintlig personal haft någon betydelse för värderingen? 

3.2. De avtal som fanns i det uppköpta företaget kollade ni någonting på dem? ex hur lång 

löptid det var kvar. 

3.3. Fanns det någonting annat som ni ansåg att ni var beredd att betala extra för i det här 

fallet? 

4. Har ni klarat av målen med paybacktiden? 

5. Vad är det viktigaste ni har lärt er om företagsförvärv? 

6. Hur arbetar ni med att interagera de olika kulturera företagen emellan? 

6.1. Skulle du påstå att ni har lyckats att interagera företagen med varandra idag? 

7. Hur skulle du vilja beskriva marknaden, är det en stabil marknad eller är den mer 

turbulent och oförutsägbar? 

  



 

2 

 

Bilaga 2 - Samarbete under examensarbetet 
 

Samarbetet har mellan författarna har fungerat mycket bra. Vi har under hela examensarbetets 

gång suttit tillsammans och arbetat med våra uppgifter. Arbetsfördelningen har legat på en 

jämn nivå med delad börda där tydlig kommunikation och högt i tak har varit ett måste. Vissa 

delar av arbetet har delats upp för effektivitetens skull, men har i efterhand diskuterats så att 

bägge parter har haft möjlighet att påverka slutresultatet i alla delar att samma uppfattning 

förmedlas. 

Under arbetets gång har författarna turats om att vara ”kapten på skutan”  och drivit studien 

framåt. Vissa dagar har det varit målet med uppsatsen varit solklart och då har sidorna 

tillkommit i rask takt, men andra dagar när det har varit stiltje. 

Samarbetet med de övriga författarna inför opponeringar och seminarium har varit väldigt 

lärorika då både influenser från deras arbeten har påverkat vårt och genom att opponera på 

andra författarer rapporter har vi förstått vilka bitar som vi själva måste förbättra. Kontentan 

har alltså varit att genom att hjälpa andra har vi hjälpt oss själva. 

Vi avslutar detta exjobb med två stycken citat som vi har tagit inspiration från när 

inspirationen och tålamodet har tagit slut. 

 

 

“The Times They Are a-Changin'” – Bob Dylan  

 

“Vi viker hellre ut oss än ner oss” – Lars ”Osten” Bergström 

 


