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1. Inledning 

Nedan beskrivs bakgrunden till studien och en problemdiskussion kring varför det är 

intressant att studera beslutsprocessen vid företagsförvärv. Frågeställningarna och syftet som 

ska besvaras beskrivs nedan. Därutöver återfinns studiens avgränsning.       

 

1.1 Bakgrund 

Tidigare forskning visar att beslut är en av flera nyckelfaktorer för att leda företaget till 

framgång enligt Vaiman, Scullion och Collings (2012, s. 925, 927). De beskriver även att 

företag kan nå framgångar genom att förbättra beslutsfattandet. Vasconcelos (2009, s. 930) 

framhäver även att tillvägagångssättet för att ta beslut har varit ett omtalat ämne inom 

forskning. Han utvecklar att beslut är viktigt för företagets utförande och prestation. I 

anknytning till detta betonar Samuels (2005, s. 16) att rätt beslut kan tas om företag kan 

hantera och förstå processen som de genomgår. Beslut tas kontinuerligt av företag och 

Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 21) påpekar att beslutsprocessen kan variera beroende på 

vilken situation de ställs inför. Det som framhävs i denna studie är beslutsprocessen hos 

företag då forskning tyder på att beslut är viktigt för framtiden.  

Inledningsvis vill vi ge exempel på hur teorin ser på beslutsfattande, därför framhävs 

normativ och deskriptiv beslutsteori. Det finns olika sätt att se på detta men studien framhäver 

en översiktlig beskrivning för att ge en inblick i detta resonemang. Peterson (2009, s. 3) 

beskriver att det finns en normativ och en deskriptiv beslutsteori. Dessa visar hur en individ 

bör ta beslut respektive hur denne faktiskt gör det. Peterson (2009, s. 3) menar att en normativ 

beslutsteori söker vad en rationell beslutsfattare borde göra. Tarter och Hoy (1998, s. 212, 

225) hävdar att denna beslutsteori inte överförs till praktiken på ett användbart sätt. På grund 

av detta framhäver de att det finns olika sätt att gå tillväga för att ta beslut, de menar att vissa 

är effektivare än andra. Vid en normativ beslutsteori skriver Peterson (2009, s. 3) att 

individerna antas vara rationella. Peterson (2009, s. 285) beskriver att det inte går att bortse 

från att beslutsfattare har en tendens att ta irrationella beslut. Detta resonemang leder oss till 

frågan om hur beslutsprocessen ser ut innan besluten fattas. 

I litteratursökningen har vi sett forskning som presenterar olika modeller som kan tillämpas 

för olika situationer. Vissa modeller visar riktlinjer för hur en beslutsprocess kan se ut och hur 

den bör se ut. Användandet av dessa modeller kan vara ett bra komplement till företagen för 

att styra verksamheten på ett konsekvent sätt enligt Harrison och Pelletier (2000, s. 107). De 

skriver att företag delvis bör ha en utarbetad plan för de beslut som tas. Det som är intressant 

ur detta resonemang är att presentera beslutsprocessen vid en komplex situation. En komplex 

situation kan göra att det är svårare att följa angivna processer enligt Tarter och Hoy (1998, s. 

222). De skriver också att detta kan vara en bidragande faktor till att beslutsprocesser skiljer 

sig åt. Detta styrker Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 21) som påpekar att den komplexa 

situationen som företaget står inför påverkar beslutsprocessen. Tarter och Hoy (1998, s. 213) 

framhäver även att rationellt beslutsfattande är begränsat, särskilt vid komplexa situationer. I 

teorin har det visat sig att beslutsfattare ska agera rationellt men det är vanligt att ta 
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irrationella beslut vid komplexa situationer uttrycker Tarter och Hoy (1998, s. 224). Detta 

visar att beslutsfattare inte alltid agerar rationellt. Utifrån detta resonemang, misstänker vi att 

en teoretisk modell inte efterföljs i praktiken. 

Resonemanget ovan tyder på att det finns en skillnad mellan det teorier säger och det faktiska 

beteendet. Det är uppmärksammat att teori och praktik inte alltid överensstämmer och Reed 

(2009, s. 685) understryker detta som ett återkommande problem. Brunsson (2012) nämner att 

det finns en skillnad mellan vad teorin säger att företagen bör göra och vad de faktiskt gör. 

Brunsson (2012) menar att skillnaden dels uppstår på grund av att företag befinner sig i olika 

situationer, vilket gör att de är i behov av att agera annorlunda. Denna skillnad mellan teori 

och praktik gör att det är intressant att se hur väl teoretiska modeller återspeglar en komplex 

situation.  

I teorin finns det modeller som är uppbyggda med steg som bör följas, däremot är dessa 

generella modeller inte specifikt anpassade till olika situationer. Tarter och Hoy (1998, s. 212) 

beskriver att teoretiska modeller snarare är ideal än att de faktiskt beskriver hur det ter sig i 

verkligheten. Vidare utvecklar Tarter och Hoy (1998, s. 222) att beslutsprocessen vid 

komplexa åtaganden påverkas av situationen. Det är intressant att titta på en komplex 

situation och se hur väl en teoretisk modell är anpassad till en specifik situation. Vi undrar om 

de teoretiska modellerna är för enkla, om de verkligen återspeglar de olika situationer 

beslutsfattarna ställs inför och detta är en grundtanke i denna studie.  

Vi vill i detta skede framhäva en specifik situation som är företagsförvärv med ett exempel 

där beslutet hittills har lett till stora förluster. ”Sveriges sämsta affär - någonsin” skriver 

Lindvall (2013) om Sveriges största företagsförvärv. 2009 var året då det statliga bolaget 

Vattenfall gjorde det största kontanta företagsförvärvet genom tiderna i Sverige enligt 

Cervenka och Bursell (2013). Vattenfall förvärvade det holländska bolaget Nuon för drygt 97 

miljarder kronor. Trots att flertalet indikationer pekade på att detta pris var runt 30 miljarder 

kronor för högt uttrycker Cervenka och Bursell (2013).  

Cervenka och Bursell (2013) beskriver att det fanns utlåtanden, innan förvärvet genomfördes, 

som visade att priset var oskäligt. Detta berodde på att Nuon inte hade möjlighet att matcha de 

lönsamhetskrav som Vattenfall hade. Lindvall (2013) betonar även att detta var välkänt när 

förvärvet genomfördes. Cervenka och Bursell (2013) uttrycker att detta skulle leda till en stor 

miljardförlust för Vattenfall under kommande tio års period. De skriver att hittills, fyra år 

senare, har Vattenfall blivit tvungna att göra nedskrivningar med 15 miljarder kronor i ren 

förlust.  

Studiens inriktning kommer att vara mot företagsförvärv då detta är en komplex situation och 

som exemplet visar tyder det på att det görs avsteg då företaget inte följde de riktlinjer som 

fanns. Perry och Herd (2004, s. 12) beskriver att företagsförvärv är ett av de mest komplexa 

åtaganden ett företag kan ägna sig åt. Danielsson (2012b) uttrycker i sin intervju med 

analytikern på Gartner, Andy Butler, att det inte är en enkel uppgift att genomföra ett lyckat 

företagsförvärv.  Det kan även utläsas ur Danielssons (2012a) artikel att forskning visar att 

företagsförvärv har en tendens att misslyckas. Appelbaum, Lefrancois, Tonna och Shapiro 

(2007a, s. 129) styrker detta och beskriver att det både finns framgångsrika och misslyckade 
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förvärv. Grundy (1996, s. 181) utvecklar detta och förklarar att ett företagsförvärv ofta har en 

tendens att förstöra värde istället för att tillföra det. Varje situation är unik och på grund av 

detta går det inte att klargöra hur beslutsprocessen ser ut förklarar Peacock (2006, s. 611). 

Företagsförvärv kan inte ses som en stegvis process då det är komplext skriver Haspeslagh 

(1991, s. 41).  

Ovanstående resonemang gör att vi är intresserade av att studera processen fram till besluten 

vid företagsförvärv. Det är intressant att se om det finns andra faktorer i praktiken som de 

teoretiska modellerna inte betonar i lika stor utsträckning. Eftersom vi misstänker att de 

teoretiska modellerna inte fullt återspeglar hur företag går tillväga i det praktiska arbetet avser 

studien att belysa vilka faktorer som den empiriska undersökningen lyfter som väsentliga 

under beslutsprocessen. Med hjälp av detta vill vi ge förslag på olika faktorer som den 

empiririska undersökningen framhäver för att eftersträva en utveckling av teoretiska modeller 

med avseende på beslutsprocessen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att beslutsprocessen blir särskilt viktig vid företagsförvärv belyser Goldman (2012, s. 352) då 

detta är en komplex process. Liknande beskriver Nogeste (2010, s. 114), att det är en av de 

svåraste och utmanande processerna ett företag kan ta sig an. Det Samuels (2005, s. 16) valt 

att betona är vikten av att förstå och hantera processen för att rätt beslut ska kunna tas. Som 

nämnts ovan kan beslutsprocessen vara problematisk vid företagsförvärv. Detta på grund av 

att det är en svår och utmanande process att genomföra. I anknytning till detta förklarar 

Haspeslagh (1991, s. 39) att beslutsprocessen är avgörande för utfallet. Vasconcelos (2009, s. 

930) betonar att beslut som tas är viktiga för företagets prestation. Resonemanget visar att 

beslutsprocessen påverkar företagens framtid och vi vill undersöka detta vid företagsförvärv. 

Det har visat sig av Perry och Herd (2004, s. 12) att företagsförvärv är ett komplext åtagande 

och därför är det intressant att se hur beslutsprocessen ser ut vid en sådan situation.  

En annan anledning till varför företagsförvärv är intressant att studera är för det Appelbaum et 

al. (2007a, s. 129) och Grundy (1996, s. 181) skriver om att det finns en tendens att förvärv 

misslyckas. Eftersom tidigare forskning visar att företagsförvärv kan få negativa 

konsekvenser, är det intressant att se vilken betydelse beslutsprocessen har för utfallet.  

Det finns modeller som anger riktlinjer för hur en beslutsprocess kan se ut. Däremot finns det 

indikationer på att teoretiska modeller kan vara svåra att följa vid komplexa situationer enligt 

Tarter och Hoy (1998, s. 222). I liknande resonemang skriver Peacock (2006, s. 611) att 

beslutsprocessen varierar på grund av att varje situation är unik. Utifrån detta finns det 

indikationer på att teoretiska modeller inte tillämpas fullt ut i praktiken. Tarter och Hoy 

(1998, s. 212) skriver att teoretiska modeller snarare är ett ideal än att de förklarar det 

praktiska arbetet. Att teori och praktik inte alltid överensstämmer har Reed (2009, s. 685) 

kommit fram till och att detta är ett ständigt problem.  

Det intressanta i denna studie är därför att se hur en teoretisk förvärvsmodell är uppbyggd, för 

att se hur beslutsprocessen ser ut. Detta för att kunna belysa de faktorer som påverkar 
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beslutsprocessen med den empiriska undersökningen. Då det har uppmärksammats att 

teoretiska modeller kan vara förenklingar vid komplexa situationer är det intressant att studera 

detta vid företagsförvärv. Denna problemdiskussion ger oss grunden i studien, vilket är att 

utgå från en teoretisk förvärvsmodell, som används som vår a priori modell, för att se hur väl 

anpassad den är till vår empiriska undersökning. Med utgångspunkt från detta vill vi belysa de 

faktorer som i empirin påverkar beslutsprocessen. Detta möjliggör att studien kan bidra till att 

utveckla den aprioriska förvärvsmodellen gällande beslutsprocessen. 

 

1.3 Frågeställningar 

Ur ovanstående resonemang har vi identifierat fyra frågeställningar som studien ska besvara 

för att uppnå nedanstående syfte: 

- Hur är teoretiska förvärvsmodeller gällande beslutsprocesser uppbyggda? 

- Vilka faktorer, som påverkar beslutsprocessen, kan den empiriska undersökningen 

belysa? 

- Vilka skillnader finns mellan vår aprioriska utgångsmodell och de faktorer som den 

empiriska undersökningen framhäver? 

- Hur kan den aprioriska modellen utvecklas för att bättre spegla den faktiska 

beslutsprocessen i vår empiriska undersökning?  

 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att med utgångspunkt från vår empiriska undersökning bidra till 

att utveckla teoretiska modeller med avseende på beslutsprocessen.  

För att uppnå detta syfte har vi använt ett delsyfte, som är att utifrån den empiriska 

undersökningen belysa de faktorer som påverkar beslutsprocessen. För att möjliggöra detta 

behöver vi skapa oss en förståelse för hur teoretiska förvärvsmodeller med avseende på 

beslutsprocesser ser ut.  

 

1.5 Avgränsning 

Företagsförvärv är en komplex process som innefattar olika delar och denna studie fokuserar 

på beslutsprocessen för medelstora och stora företag i Sverige.   
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2. Metod 

Metodkapitlet visar de övergripande metodvalen och tillvägagångssättet för studiens 

genomförande. Läsaren får ta del av den ansats som studien bygger på och de olika metoder 

som har använts under denna studie. Kapitlet lyfter även fram de källor som har använts och 

den kritik som kan riktas mot studien.    

 

2.1 Övergripande metodval 

Studien utgår från tre övergripande metodval och dessa är hermeneutik, abduktion och en 

kvalitativ ansats. Den hermeneutiska vetenskapstraditionen var ett passande val för att erhålla 

en förståelse över ämnet. För att se om vi kunde identifiera faktorer som kan utveckla vår 

teoretiska a priori modell behövde vi till en början få en förståelse för den teoretiska och 

praktiska förvärvsprocessen. För att kontinuerligt öka förståelsen för studiens ämne har teori 

och empiri bearbetats iterativt, vilket gör att abduktion var ännu ett metodval. I anknytning till 

detta användes en kvalitativ ansats, avsikten var att belysa och beskriva de faktorer som 

identifieras under studiens gång. Dessa tre metodval har legat till grund för att uppnå studiens 

syfte och en vidare presentation sker nedan.  

 

2.1.1 Forskningsansats 

För att nå syftet med att se om det går att utveckla teoretiska modeller med avseende på 

beslutsprocessen, var det väsentligt för oss att använda oss av förståelse. Vi var i behov av att 

få en förståelse för den aprioriska förvärvsmodellen samt för hur företagen arbetar. För att få 

en förståelse för detta bygger studien på tolkningslära, hermeneutik. Thurén (2007, s. 94) 

framhäver en intressant aspekt, att människor som handlar på ett visst sätt kan göra detta på 

grundval av egna upplevelser om hur en situation är och därför kan det i andras ögon vara ett 

irrationellt beteende. Vidare beskriver Thurén (2007, s. 94) att hermeneutiken är ett gynnsamt 

verktyg när forskaren vill förstå en handling eller ett fenomen. Han skriver att forskaren 

använder sinnena och sitt logiska tänkande och förutom detta bör forskaren förstå personens 

synvinkel på en situation. Gummesson (2003, s. 484) uttrycker att forskare inom 

hermeneutiken har för avsikt att uttrycka underförstådda insikter. Att förstå ett handlande är 

en nyckelfaktor i studien för att se hur teoretiska modeller kan utvecklas gällande 

beslutsprocessen. För att kunna realisera detta har vi arbetat med hermeneutik. Teori och 

praktik har använts iterativt för att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 

beslutsprocessen. Ödman (2007, s. 25) uttrycker att forskaren samlar in olika delar för att få 

en förståelse för helheten.   

Det uttrycks av Arbnor och Bjerke (1994, s. 8, 68) att verkligheten är en konstruktion av 

människan och för att förstå ett fenomen är forskaren i behov av att se till individerna. De 

beskriver att upplevelsen är beroende av den subjektiva bild varje individ har. För att se hur 

det har gått till i det praktiska arbetet med beslutsprocessen vid företagsförvärv har olika 

personer intervjuats. Lindholm (1999, s. 71) och Ödman (2007, s. 58) uttrycker att varje 

individ ser världen på ett likartat sätt då konstruktionerna är vedertagna och individerna har 
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liknande erfarenheter. Arbnor och Bjerke (1994, s. 70) förklarar att världen ses som en 

konstruktion gjord av människan. Utifrån detta har studien varit beroende av att förstå och 

tolka respondenterna samt deras situation. Detta för att ta del av den verklighet som de 

befinner sig i och förstå sammanhanget. Ödman (2007, s. 99) styrker att sammanhanget är av 

yttersta vikt vid hermeneutik för att kunna förstå och tolka på ett korrekt sätt. Ödman (2007, s. 

14) uttrycker att forskarna inom hermeneutik inte kan bortse från egna tolkningar och 

värderingar och detta har beaktats under processens gång.   

Vägen till förståelse kan ske genom den hermeneutiska spiralen förklarar Lindholm (1999, s. 

74). Han menar att den hermeneutiska spiralen fortgår eftersom forskaren erhåller ny 

information och bearbetar denna för att öka förståelsen. Att arbeta iterativt har varit ett sätt för 

oss att utöka förståelsen. Studien har byggt på att få en förståelse för den aprioriska 

förvärvsmodellen som vi har utgått ifrån. För att kunna belysa de faktorer som påverkar 

beslutsprocessen har förståelsen för den empiriska undersökningen varit viktig att uppnå. 

Detta för att se vad som skiljer sig åt från den aprioriska förvärvsmodellen. För att 

åstadkomma detta har den hermeneutiska spiralen använts. Gummesson (2003, s. 484) 

nämner att spiralen bidrar till att forskaren går från förförståelse till en förståelse. Det uttrycks 

av Gummesson (2000, s. 57) att förförståelsen är den insikt forskaren innehar och att 

förståelsen är det som forskaren erhåller när materialet bearbetas. Ödman (2007, s. 98) 

beskriver att forskaren försöker sätta ihop ett ”pussel” av studiens samtliga delar. Avsikten 

med studien har varit att lyfta fram faktorer som påverkar beslutsprocessen. För varje steg 

som återfinns i vår forskningsmodell har olika delar insamlats vilket har lett till en förståelse 

för hur a priori modellen kan anpassas till en viss situation. 

 

2.1.2 Abduktion 

Syftet med studien är bland annat att belysa faktorer som påverkar beslutsprocessen, för att se 

vad beslutsfattare tar hänsyn till när de tar beslut.  Att använda abduktion har varit ett sätt för 

oss att se varför individerna agerar på ett visst sätt. Detta genom att framhäva faktorer som 

kan anses avgörande för individernas val. Thurén (2007, s. 62) poängterar att den verklighet 

som människan tror sig leva i, från början är präglad av en förförståelse. Han skriver att 

förförståelsen sker omedvetet och som vanligtvis härstammar från barndomen. Gummesson 

(2000, s. 67) och Lindholm (1999, s. 73) skriver att förförståelsen härleds ifrån egna 

erfarenheter och den teoretiska referensramen. Gold, Walton, Cureton och Anderson (2011, s. 

237) betonar att abduktion är sammankopplat med förförståelse som i sin tur hör ihop till 

hermeneutiken. Abduktion tillsammans med hermeneutik har varit essentiellt för att nå syftet 

och förförståelsen för ämnet har används för att nå en förståelse.     

Teorin och empirin har bearbetats iterativt för att bygga vidare på förförståelsen. Gold et al. 

(2011, s. 233-234) skriver att grundaren till abduktion hade en slutsats om att abduktion 

behövdes på grund av att induktion och deduktion inte räckte till för att förklara hur 

människan resonerar. Gummesson (2000, s. 64) beskriver abduktion som en kombination av 

induktion och deduktion som fungerar som en iterativ process. Gold et al. (2011) citerar det 

grundaren uttryckte ”Deduction proves that something must be; induction shows that 
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something actually is operative; Abduction […] suggests that something may be.” (s. 234). 

Däremot lyfter Gold et al. (2011, s. 240) fram ytterligare en förespråkare för abduktion, 

Blaikie. Där är snarare synen att abduktion fokuserar på syftet, tolkningarna, motiven och 

intentionerna som individerna har. Forskaren bör beskriva intentionerna och sedan härröra 

koncept som kan ligga till grund för en ökad förståelse. För att kunna framhäva de faktorer 

som påverkar beslutsprocessen, har studien bearbetat teori och empiri iterativt. Detta har 

resulterat i det studien eftersträvar, vilket är att visa hur teoretiska modeller kan utvecklas 

gällande beslutsprocessen.  

 

2.1.3 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansats har hjälpt oss att erhålla den subjektiva värld och det sammanhang som 

gjort att fallföretagen har arbetat på ett visst sätt.  Studien har byggts på hur företag går 

tillväga och hur beslutsprocessen ser ut när företagsförvärv ska genomföras. Alvesson och 

Sköldberg (1994, s. 10) beskriver att en kvalitativ metod tar hänsyn till fallföretagens 

perspektiv. En definition som Hyde (2000, s. 84) beskriver är att den kvalitativa forskningen 

eftersträvar att förklara och beskriva. Avsikten har varit att beskriva beslutsprocessen hos 

fallföretagen, för att ge en inblick i vilka faktorer som påverkar beslutsprocessen. Detta har 

resulterat i att vi kunde få en förståelse för processerna. Med denna utgångspunkt fanns det 

möjlighet att identifiera skillnader mellan vår a priori modell och de faktorer som har 

identifierats i den empiriska undersökningen. Detta för att se hur den aprioriska modellen kan 

anpassas, utifrån de faktorer som identifierades i den empiriska undersökningen. Det 

väsentliga har varit att utgå ifrån respondenternas perspektiv, detta för att få en förståelse för 

den verklighet som de befinner sig i. Respondenternas förklaringar, erfarenheter och motiv 

har eftersträvats för att få en förståelse för hur deras beslutsprocess ser ut. Det som har 

uppmärksammats från Bryman (1997, s. 77) är att forskaren ska sträva efter att formulera 

respondenternas handlingar, motiv och normer kring det studien avser. Att se en företeelse 

genom en annan persons ögon är av vikt för att kunna återge en beskrivning och förklaring av 

hur fallföretagen agerat.    

Det finns kritik riktad mot den kvalitativa forskningen. Bryman och Nilsson (2002, s. 269) 

framhäver att det finns en tendens att de erhållna resultaten är alltför subjektiva. De förklarar 

att detta beror på forskarens egna tolkningar, vilket kan uppfattas vara oväsentligt. Utöver 

detta påpekar Bryman och Nilsson (2002, s. 270) att det kan vara svårt att generalisera 

kvalitativa resultat på grund av att det är svårt att generalisera resultaten till andra miljöer. Vi 

har varit medvetna om att våra egna tolkningar kan påverka resultatet och detta har funnits i 

åtanke under studiens gång. Dock har meningen varit att framhäva respondenterna för att ge 

deras perspektiv på hur de uppfattar verkligheten. Vad gäller generaliseringen har flera 

fallföretag varit delaktiga i studien och det har genomförts enskilda intervjuer hos dessa. 

Utöver detta är företagen belägna i olika städer, de har olika karaktärer, de befinner sig i olika 

situationer och storleken är varierande. Studiens resultat kan inte tillämpas till alla miljöer, 

men det har möjliggjort en generalisering i viss utsträckning då flera fallföretag har varit 

delaktiga. Den kvalitativa forskningen har varit passande för att uppnå syftet med att beskriva 

vilka faktorer som påverkar beslutsprocessen. Detta har uppnåtts med hjälp av en tolkning 
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utifrån respondenternas perspektiv och omgivning. Med detta har vi kunnat få en djupare 

information från den kvalitativa ansatsen och Hyde (2000, s. 84) uttrycker att forskaren 

erhåller djupare information vid en kvalitativ studie.   

 

2.2 Tillvägagångssätt 

I denna del beskrivs studiens tillvägagångssätt. Studiens utgångspunkt är en fallstudie, detta 

för att kunna få en fördjupad kännedom om hur beslutsprocessen ser ut hos företag som 

genomför förvärv. Den insamlade teorin och de tekniker som har använts för att finna dessa 

presenteras. Därtill är datainsamlingen en nyckelfaktor för att kunna göra en jämförelse mot 

teorin och det sker en beskrivning av informationen som har samlats in. Tillvägagångssättet 

för hur analysen har genomförts sker för att visa de likheter och skillnader som har 

identifierats mellan teori och empiri. Avslutningsvis behandlas olika kvalitetskriterier, dessa 

har visat sig vara användbara för att öka trovärdigheten i kvalitativa studier. Vi har framställt 

en egen forskningsmodell som visar studiens upplägg. Denna forskningsmodell återspeglar 

även metodvalen som gjorts. Anledningen till att vi har utformat en forskningsmodell är för 

att minska risken att fallstudien skulle utföras på ett osystematiskt sätt. 

 

 
 

 

Figur 1; Vår forskningsmodell 
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För att leva upp till studiens syfte har vi varit beroende av att ha en utgångsmodell gällande 

hur beslutsprocesser vid företagsförvärv är uppbyggda, detta blir vår a priori modell. Det 

första steget i arbetet har därför varit att tydliggöra hur den aprioriska modellen ser ut och hur 

den är tänkt att tillämpas i det praktiska arbetet. Studien har därför utgått från att bygga upp 

en apriorisk modell för att utifrån den kunna identifiera faktorer som den empiriska 

undersökningen påvisar. Vi har eftersträvat att belysa faktorer som i empirin påverkar 

beslutsprocessen. Detta har varit ett led i att kunna komma fram till skillnader som vi kan se 

mellan den aprioriska modellen och de faktorer som i empirin påverkar beslutsprocessen. 

Detta har föranlett oss till att eftersträva att utveckla a priori modellen till en postmodell.    

 

2.2.1 Fallstudie 

Studien bygger på en fallstudie där möjligheten har varit att studera beslutsprocessen vid 

företagsförvärv hos fyra olika företag. Avsikten har varit att bidra till att utveckla teoretiska 

modeller med hjälp av att identifiera faktorer som påverkar beslutsprocessen. För att erhålla 

en ökad förståelse för det studien avser begränsades antalet fall till fyra stycken. Fallstudien 

möjliggör att forskaren kan få en djupare förståelse genom att grundligt studera en mindre 

mängd fall uttrycker Gummesson (2000, s. 3). I enighet med Gummesson beskriver Hyde 

(2000, s. 83) att en fallstudie är en studie där forskaren studerar ett fenomen på djupet. Yin 

(2007, s. 17) hävdar också att fallstudien är ett bra verktyg för att utveckla den kunskap som 

redan finns. Studien har beaktat det som redan har framforskats och byggt vidare på 

förståelsen för att kunna bidra till att utveckla teoretiska modeller gällande beslutsprocessen. 

För att möjliggöra detta har förståelsen för fallföretagens process varit i fokus och fallstudien 

har varit ett gynnsamt metodval. Gummesson (2000, s. 85-86) styrker att fallstudier är ett bra 

val om forskaren vill fånga hur en process ser ut. Han uttrycker även ytterligare en fördel då 

forskaren kan urskilja processen på ett mer detaljerat sätt och kan ställa olika aspekter mot 

varandra.  

Kritik till studien kan vara den begränsning som har gjorts till de fyra fallföretagen då det kan 

finnas funderingar kring om detta går att generalisera. Yin (2007, s. 28) påtalar att det kan 

innebära svårigheter med att generalisera utifrån de fall som studeras. Dessutom förklarar Yin 

(2007, s. 29) att forskaren bör tänka på att kritik har riktats mot att det finns svårigheter med 

att utföra en kvalitativ fallstudie. Detta för att det inte är möjligt att identifiera vilka kunskaper 

och tekniker som forskaren bör inneha för att kunna göra en fallstudie. Då studien utgår från 

fyra fallföretag som verkar inom olika branscher och karaktäriseras på olika sätt, har 

generaliserbarheten ökat än om enbart ett fall hade studerats.  Yin (2007, s. 76) framhäver att 

generaliseringen ökar då forskaren utökar antalet fall. Fyra företag har intervjuats kring 

arbetet med beslutsprocessen vid företagsförvärv. Detta har gett oss en bild över hur 

verkligheten ser ut då fallen har varit oberoende av varandra. En fördel med att använda sig av 

en fallstudie är att studien utförs på ett systematiskt sätt och studiens olika delar identifieras. 

Fallstudien har möjliggjort att vår kunskap har utvecklats för hur beslutsprocessen ser ut hos 

företag som genomför företagsförvärv.    
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2.2.2 Primär- och sekundärdata 

Studien består av primärdata och sekundärdata som har insamlats för att se förhållandet 

mellan teori och empiri. Ur vår forskningsmodell kan det utläsas att primärdata består av 

intervjuer. För att kunna utföra dessa har intervjufrågor utformats för att ge oss det empiriska 

materialet. Det har utförts intervjuer med personer från olika företag och detta har varit 

tillvägagångssättet för att kunna samla in ny information.  

Informationen som mottagits har sedan bearbetats med den sekundära datan. I vår 

forskningsmodell kan det utläsas att sekundärdata har insamlats i form av en teoriinsamling. 

Dels genom den teoretiska förvärvsmodellen som är vår utgångsmodell och vår a priori 

modell. Den beskriver hur en förvärvsprocess kan se ut och vilka faser som företaget 

genomgår samt teorier kring skillnader mellan teori och praktik. Denna information har i 

huvudsak insamlats genom böcker och vetenskapliga artiklar. Detta är den teoretiska 

referensramen i denna studie. Primärdata och sekundärdata har sedan jämförts för att kunna 

nå studiens syfte.    

 

2.2.3 Litteraturinsamling 

För att erhålla en referensram består litteraturen i huvudsak av böcker samt tidigare forskning 

i form av vetenskapliga artiklar. Läsarna delges en grundlig beskrivning över ämnet samt 

tidigare forskning för att visa vad som redan har framforskats. För att erhålla den teoretiska 

referensramen har olika angreppssätt använts. I vår forskningsmodell framgår det att två 

teorier har sammanställts. Delvis finns en apriorisk modell som är en teoretisk förvärvsmodell 

som är utgångspunkten i studien. För att nå syftet vilket är att bidra till att utveckla teoretiska 

modeller med avseende på beslutsprocessen, behövde vi få en förståelse för den aprioriska 

förvärvsmodellen.  Studien har även inriktat sig på att hitta forskare och författare som har 

framhävt den skillnad som finns mellan teori och praktik, vilket är en viktig del i studien. Det 

har varit väsentligt att framhäva det som redan har framforskats, detta för att inte behöva 

”uppfinna hjulet på nytt”. Bryman och Nilsson (2002, s. 456) betonar att detta är en viktig 

utgångspunkt, att befintlig teori ska synas för att inte samma forskning ska upprepas. Denna 

del har varit viktig då den gett oss en insyn i det som redan forskats fram.  

Förutom att litteraturen har legat till grund för jämförelsen vid analysen har den också använts 

som en referensram vid utformningen av intervjufrågorna. Detta går att utläsa i vår 

forskningsmodell där det beskrivs att den sammanställda litteraturen har använts för att 

utforma intervjufrågorna. Yin (2007, s. 27) menar att en litteraturinsamling i ett tidigt skede är 

ett sätt för forskaren som arbetar med en fallstudie att kunna ställa relevanta frågor under 

datainsamlingen.  

 

2.2.3.1 Böcker 

För att erhålla böcker som har ansetts vara relevanta har ett tillvägagångssätt varit att ta hjälp 

av biblioteket på Högskolan i Gävle. Sökningar har gjorts på bland annat begreppen 

företagsförvärv, acquisitions och beslutsteori. Sökningarna gav oss några träffar men för att 
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värdera om dessa var väsentliga har vi läst och betraktat källförteckningar i andra 

examensarbeten, böcker samt i vetenskapliga artiklar. Detta har gett oss en bra grund i vilka 

författare som är relevanta inom ämnet. Bryman och Nilsson (2002, s. 456) skriver att 

forskaren kan söka lämpliga böcker och artiklar genom att betrakta litteraturförteckningen i 

tidigare studier. Vissa källförteckningar som observerats har även gett oss namnet på böcker 

som eftersökts för att ta med i studien. Detta för att komplettera litteraturen istället för att 

enbart söka i databasen på Högskolan i Gävle. De källor som behandlats har vi förhållits oss 

källkritiska till, då det eftersträvas en hög relevans och trovärdiga källor till studien. 

Källkritiken presenteras mer utförligt nedan.  

 

2.2.3.2 Vetenskapliga artiklar 

Utförliga och omfattande sökningar har gjorts för att hitta väsentliga vetenskapliga artiklar. 

Sökningar på Google och Google Scholar gjordes för att till en början se vilket utbud som 

fanns och vad som redan hade skrivits inom ämnet. Uppsatser hittades som var trovärdiga att 

använda för att identifiera och bekräfta att de val vi gjort av författare och forskare var 

relevanta. För att finna vetenskapliga artiklar har användes databaser som Högskolan i Gävle 

prenumererar på. Främst har Emerald och SAGE använts då dessa innehåller granskade 

artiklar. Utöver dessa har även Jstore och ScienceDirect använts för att hitta fler artiklar. 

Sammanfattningsvis har vi använt källförteckningar och andra studier för att bekräfta 

relevansen samt ge tips på nya artiklar som nämnts ovan. Det har även utförts sökningar på 

enstaka nyckelord och fullständiga titlar. Sökorden har använts var för sig eller kombinerat 

för att minska antalet träffar. Dessa är bland annat acquisitions, acquisition process, anomaly, 

capital budgeting, content analysis, investment decisions, process, takeovers och theory-

practice gap. Seuring och Gold (2012, s. 551) skriver att ett av de vanligaste sätten att söka 

litteratur på är med hjälp av nyckelord på databaser både på internet och på bibliotek. Detta 

sätt rekommenderas också för att forskaren får en bra grund och täcker av ämnet på ett bra 

sätt. De artiklar som övervägts till studien har valts genom att se vilken titel de har och om de 

förefaller passande. Därefter har vi också läst många av artiklarna för att kunna avgöra om de 

är väsentliga. Artiklar som vi inte fick tillgång till via internet har också påträffats, 

beställningar har då gjorts via biblioteket på Högskolan i Gävle för att erhålla ett skriftligt 

exemplar.  

 

2.2.3.3 Källkritik 

Ovan framgår det att vi har granskat relevansen i de böcker och vetenskapliga artiklar som 

betraktats. Seuring och Gold (2012, s. 545) beskriver att granskandet av litteratur förekommer 

relativt rutinmässigt och intuitivt under hela studiens process. Utöver detta kommer även 

andra källor som diskuterar källkritik framhävas nedan. 

En mer utförlig källa för att granska Internetkällor, dokument och vetenskapliga artiklar har 

beaktats i studien. Dessa riktlinjer är hämtade från Cornell Universitys hemsida (“Critically 

Analyzing Sources,” 2011). De riktlinjer som varit betydelsefulla är att observera vem 
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författaren är, vad denne gör samt vilket år litteraturen är skriven. Det är även viktigt att se om 

den valda källan används i andra studier, om den är citerad ofta. Cornell Universitys riktlinjer 

framhäver att forskaren också bör vara uppmärksam på om den är skriven objektivt och om 

innehållet verkar vara trovärdigt. 

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 126) beskriver också att en forskare bör ha några punkter i 

åtanke när den utför en kritisk granskning av källor. De menar att en forskare bör betänka 

äktheten på det skriftliga materialet, om den är osäker bör källan strykas. De hävdar också att 

det inte räcker med att en källa påstår en sak, för att det ska vara legitimt att använda källan 

bör minst två stycken källor uttrycka samma sak. Däremot skriver de att forskaren alltid bör 

gå till grundkällan då denna är väsentlig. Det kan vara svårt att veta om källan verkligen 

uppfyller alla krav även om det utförs en granskning men däremot reduceras risken enbart 

genom att vara medvetna om dessa krav.  

 

2.2.4 Datainsamling 

Datainsamlingen har bestått av intervjuer vilket är primärdatan i studien. Vi har lagt stor vikt 

vid att säkerställa att datainsamlingen har gett oss möjlighet att se hur den aprioriska 

förvärvsmodellen skiljer sig i förhållande till företagens praktiska arbete. Det har funnits ett 

behov av att identifiera faktorer som påverkar beslutsprocessen. Detta för att kunna se hur 

teoretiska modeller med avseende på beslutsprocessen kan utvecklas. Det har i huvudsak 

utförts personliga intervjuer men även telefonintervjuer. Att utföra personliga intervjuer har 

eftersträvats, då hermeneutiken menar att forskaren bör tolka för att få en förståelse. Utöver 

detta har telefonintervjuer även utförts, anledningen är för att det ofta är en specifik grupp 

som är delaktiga i ett företagsförvärv. Därav användes telefonintervjuer för att kunna nå de 

personer som inte befann sig inom ett närliggande område. Bryman och Nilsson (2002, s. 129) 

skriver att personliga intervjuer och telefonintervjuer skiljer sig åt i vissa avseenden. De 

förklarar att personliga intervjuer är fördelaktigt för att forskaren kan tydliggöra de frågor som 

ställs och även läsa av om respondenterna förstår frågan. Däremot förklarar Bryman och 

Nilsson (2002, s. 129) att telefonintervjuer kan innebära att respondenten inte låter sig 

påverkas av forskaren då denne inte närvarar som om det vore en personlig intervju.  

Samtliga intervjuer har utförts på sammanlagt fyra företag, varav tre företag har besökts för 

personliga intervjuer och vid ett företag utfördes telefonintervjuer. De personer som har varit 

delaktiga i beslutsprocessen har intervjuats. Samtliga företag och respondenter hålls anonyma. 

Detta val har gjorts för att ge respondenterna möjlighet att delge oss tillräckligt med 

information för att få en djupare förståelse för deras processer. Studien hänvisar till 

respondenternas befattningar på företagen för att visa vilka som har intervjuats. Det väsentliga 

i studien har varit att erhålla tillräckligt med information för att kunna se om den aprioriska 

modellen kan utvecklas för att anpassas till de faktorer som visat sig under den empiriska 

undersökningen. Intervjusvaren har bearbetats till en helhet och har presenterats i form av 

olika teman. Här nedan följer en förklaring till hur datainsamlingen har genomförts.            
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2.2.4.1 Intervjufrågor 

Den insamlade teorin och referensramen har legat till grund för de utformade 

intervjufrågorna. Detta har möjliggjort att det teoretiska området har täckts av när vi gjorde 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna har varit övergripande för att låta respondenterna tala fritt 

och leda intervjuerna till stor del. En intervjuguide användes där en lista av frågor utformades 

för att vi skulle ha något att förhålla oss till under intervjuerna. Bryman och Nilsson (2002, s. 

304-305) nämner att intervjufrågorna inte bör vara för styrda då forskaren kan hindras från att 

erhålla information.  Detta har beaktats för att säkerställa att frågorna var anpassade till 

respondenterna.         

Syftet och frågeställningarna har beaktats när intervjufrågorna gjordes, mer konkret vad som 

behövts framgå för att kunna besvara dem. Intervjuguiden har framställts med en karaktär av 

”hur” frågor, meningen var att respondenterna skulle berätta med egna ord hur deras 

beslutsprocess ser ut vid företagsförvärv. Frågorna har varit relativt öppna och som Bryman 

och Nilsson (2002, s. 305) beskriver det bör forskaren passa sig för att ställa alltför specifika 

och ledande frågor för att inte påverka svaren. Detta har uppmärksammats när frågorna 

utformades, vi har även använt en testperson för att säkerställa att frågorna inte var ledande. 

Det upptäcktes vissa brister i utformningen som åtgärdades. Utöver detta har strukturen även 

beaktats för att frågorna ska komma i en bra ordning och detta bör forskaren tänka på vid 

utformningen av intervjuguiden beskriver Bryman och Nilsson (2002, s. 305). Att lyssna och 

ställa följdfrågor var en väsentlig del för att be respondenterna utveckla de svar där det 

behövts. Följdfrågor betänktes innan vi besökte fallföretagen i de fall där det fanns ett behov 

av vidareutveckling för och få en djupare insikt. Vi försökte undvika frågor formulerade med 

”varför”, då detta kan ses som fördömande och ökar motstridighet hos respondenterna skriver 

Becker (enligt Yin, 2007, s. 117). Därför har sådana frågor uteslutits samt ja eller nej frågor 

då det eftersträvades en diskussion under intervjuerna.   

Om forskaren vill erhålla respondenternas beskrivningar och erfarenheter kan det vara till 

nackdel att utgå ifrån en intervjuguide med färdigställda frågor. Dock belyser Bryman och 

Nilsson (2002, s. 301) att oavsett om en intervjuguide används, har respondenterna 

fortfarande möjlighet att själva besvara frågorna utifrån egna tankar och åsikter. 

Intervjuguiden har använts som en vägledning för att säkerställa att relevanta frågor tagits 

upp. Detta har inte hindrat respondenterna från att uttrycka egna tankar och åsikter eftersom vi 

har använt övergripande frågor.  

 

2.2.4.2 Urval 

Intresset i studien har varit att ta del av företag som har gjort företagsförvärv för att se hur 

beslutsprocessen har sett ut. Tillvägagångssättet har varit att kontakta olika företag som gjort 

förvärv. Denna information har tagits fram genom tidningar och internet. Det har varit 

väsentligt för oss att intervjua personer som har varit insatta i beslutsprocessen vid 

företagsförvärv. Detta kan liknas ett bekvämlighetsurval då det varit noga att få tag på 

representativa personer för studien. I samband med detta framhäver Bryman och Nilsson 

(2002, s. 313) att bekvämlighetsurval kan vara ett tillvägagångssätt i de fall då det finns ett 
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behov av att företagen själva väljer ut representativa personer. Det kan även förekomma att 

denna urvalsmetod används för att få tag på tillgängliga personer. Den initiala kontakten har 

presenterat oss för relevanta personer. Detta har varit det optimala urvalet i studien då det ofta 

är samma personer inblandade i beslutsprocessen vid företagsförvärv.           

Det kan diskuteras hur relevant urvalet är eftersom ansvaret lämnades till företagen. Bryman 

och Nilsson (2002, s. 313) beskriver att en tolkning av denna urvalsmetod kan vara att 

forskaren inte lägger vikt vid hur representativt urvalet är för studien. Även om det finns en 

uppfattning om att det kan te sig på det här viset har vi varit noga med att uttrycka för 

företagen att vi endast ville ta del av personer som har varit delaktiga i beslutsprocessen. 

Därav har bekvämlighetsurvalet använts och detta möjliggjorde att representativa personer 

deltog i studien.     

 

2.2.4.3 Intervjuer 

Studien har baserats på intervjuer som utförts hos olika företag. Personerna vi intervjuat har 

återberättat processerna och gett en tydlig bild. Detta gör att kvantiteten intervjuer har ansetts 

tillräcklig. Det kan diskuteras om antalet intervjuer borde ha utökats men eftersom vi har fått 

en insikt och förståelse för hur beslutsprocessen ser ut har en teoretisk mättnad uppnåtts. 

Risken med att utöka antalet intervjuer är att det hade framkommit ytlig information. Det 

finns flertalet uppfattningar om den mängd intervjuer som bör genomföras och det Gillham 

(2008, s. 79) framhäver är att forskaren kan komma till ett stadium där ytterligare intervjuer 

inte tillför några nya insikter eller svar. Detta stadie kallas för teoretisk mättnad.  

Denna studie har utgått från en semi-strukturerad intervju och respondenterna har haft 

möjlighet att svara fritt och leda intervjuerna. Det kan i vår forskningsmodell utläsas att 

intervjun har grundat sig på den teoretiska referensramen och utifrån den har övergripande 

frågor utformats som behandlats under intervjuerna. Detta har gjort att vi har haft möjlighet 

att styra intervjuerna i viss mån samtidigt som respondenterna fått möjligheten att tala fritt 

utifrån de övergripande frågorna som utformats. Den semi-strukturerade intervjun innebär att 

forskaren använder övergripande frågor, detta för att fokus ska ligga hos respondenterna 

beskriver Bryman och Nilsson (2002, s. 301). Den semi-strukturerade intervjun möjliggör att 

de intervjufrågor som utformats har använts. Detta har underlättats då en intervjuguide har 

varit utgångspunkten och följdfrågor har även använts vid behov. Inför intervjuerna har en 

fördelning av olika moment skett för att kunna utföra flexibla intervjuer.              

Däremot har svaren varierat från de personer som intervjuats. Detta kan bero på att 

respondenterna fått stort utrymme då de i stor utsträckning lett intervjuerna. På grund av detta 

kan det innebära att en varierande mängd data tillhandahålls som skiljer sig åt förklarar 

Gillham (2008, s. 105). Även om detta kan anses vara till nackdel då datan ska bearbetas, är 

det intressant att se flera röster. Därför har valet att utföra intervjuer snarare varit till fördel för 

studien då vi fått veta hur olika företag arbetat och gått tillväga i det praktiska arbetet. 

Självklart har svaren skiljt sig åt i vissa avseenden, vilket har varit en intressant aspekt.  
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2.2.4.4 Intervjudokumentation 

Det intressanta för oss i studien har varit det respondenterna har yttrat samt hur de har 

formulerat sig. Detta uppmärksammas ofta vid kvalitativa studier skriver Bryman och Nilsson 

(2002, s. 310). För att kunna göra en korrekt analys efter sammanställningen av teorin och 

bearbetningen av empirin har samtlig information dokumenterats. Informationen har 

bearbetats och framställts i sin helhet. Bryman och Nilsson (2002, s. 310) beskriver att all 

information som har tagits upp under intervjuerna ska återges. Detta ska göras för att få en 

komplett beskrivning av det respondenterna berättat för oss. Tillvägagångssättet för att uppnå 

detta har varit att spela in intervjuerna. Allt som har sagts under intervjuerna har spelats in och 

därför har en sammanställning utförts på ett korrekt sätt. Bryman och Nilsson (2002, s. 306) 

poängterar att detta är ett sätt som gör att forskaren inte missar att anteckna väsentliga delar. 

Att använda inspelningar är ett verktyg för att öka chansen att återge respondenternas egna 

beskrivningar. Detta har varit centralt för att kunna framhäva respondenternas beskrivningar.  

Den kritik som kan riktas mot att inspelningar används vid intervjuer är att respondenterna 

kan känna sig obekväma i situationen och de blir medvetna om att det som diskuteras kan 

spelas upp återkommande gånger efter det att intervjun är gjord. Detta förklarar Bryman och 

Nilsson (2002, s. 311), att inspelningar kan få respondenterna att känna sig obekväma och 

bekymrade. Trots att detta kan förekomma, har inspelningar använts för att kunna möjliggöra 

ett trovärdigare resultat. Detta för att minimera risken att egna åsikter och värderingar skulle 

prägla datainsamlingen. Vi har även frågat respondenterna om inspelning är tillåtet. Detta har 

varit ett sätt för dem att förbereda sig och känna sig bekväma i situationen.   

Vartefter intervjuerna har genomförts har det skett transkriberingar av det inspelade 

materialet, en överföring av intervjuerna till skriftlig form. Transkriberingen har utförts efter 

vissa riktlinjer för att kunna vara konsekventa med materialet. De riktlinjer vi förhållit oss till 

när vi utfört transkriberingen är följande: 

- Ordagrant skrivit ner de ord som har uttryckts 

- Använt oss utav tydliga markeringar och avsnitt för vem som säger vad 

- Bestämda markeringar vid osäkra ord, pauser och funderingar etc. som har uppstått 

- När vi behövt kommentera något som skett under intervjuerna har detta gjorts på ett 

konsekvent sätt. Detta för att tydligt se att detta inte tillhör respondenternas svar 

Transkribering har varit ett självklart val i studien, även om det har inneburit omfattande tid 

har det varit fördelaktigt för att kunna få ner respondenternas svar ordagrant. Bryman och 

Nilsson (2002, s. 311) påpekar att transkribering är tidskrävande då samtlig information ska 

återges. Från transkriberingen har information plockats ut som kan publiceras utan att röja 

anonymiteten hos fallföretagen. För att säkerställa att det dokumenterade materialet 

överensstämde med det respondenterna hade sagt, valde vi att göra ett utskick till varje 

respondent. Detta har lett till att respondenterna har fått möjlighet att ge en återkoppling om vi 

uppfattat dem korrekt och för att ge ett godkännande av materialet. Det empiriska materialet 

har framställts av egna tolkningar från de bearbetade transkriberingarna och vi presenterar 

även originaltext i form av citat.  
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2.2.5 Analys 

Analysen har utgått ifrån det empiriska materialet och den insamlade litteraturen. För att 

kunna identifiera faktorer som påverkar beslutsprocessen, bygger analysen på beskrivningar, 

jämföranden och iakttaganden. Vi har arbetat med att finna mönster och teman utifrån det 

empiriska materialet och den teoretiska referensramen. Detta är ett tillvägagångssätt som 

Bryman och Nilsson (2002, s. 384) lyfter fram. Vidare förklarar de att forskaren överblickar 

intervjudokumentationen för att sedan finna nyckelord och teman. I sökandet efter teman har 

studiens syfte varit i åtanke. För att bidra till att utveckla teoretiska modeller gällande 

beslutsprocessen, behövde vi olika teman som visar hur företag går tillväga när de genomför 

förvärv och hur beslutsprocessen ser ut. Vid analysen har vi haft möjlighet att identifiera 

likheter, skillnader och intressanta aspekter. För att finna teman skedde en kodning av det 

empiriska materialet för att markera textstycken som har visat sig vara väsentligt att lyfta fram 

i studien. Bryman och Nilsson (2002, s. 384) betonar att kodning inte är detsamma som 

analys, utan det är en vägledning för forskaren i analysen. Kodningen har använts som en del 

av analysen för att kunna göra en jämförelse mellan teori och empiri. I analysen refereras det 

till författare och respondenterna för att rösterna ska bli synliga. Därutöver har egna 

tolkningar gjorts av primär- och sekundärdatan. 

Den kritik som Bryman och Nilsson (2002, s. 387) lyfter fram mot kodning är att det finns en 

tendens att kontexten brister på grund av att forskaren tar ut vissa textstycken. Det har varit 

nödvändigt att göra kodningar för att kunna identifiera olika mönster och teman som har varit 

användbara i analysen. Självklart har kontexten varit viktig, dock har kodningarna varit 

omfattande vilket har gjort att helheten inte har gått förlorad.  

 

2.2.6 Kvalitetskriterier 

En kvalitativ ansats har använts och studien bygger på vissa kriterier för att öka 

trovärdigheten på studien. Kriterier som kan användas vid en kvalitativ studie är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering enligt Lincoln och Guba (enligt 

Bryman & Nilsson, 2002, s. 258). Tillförlitligheten har ökat då intervjuerna har transkriberats 

och den färdigställda datainsamlingen har skickats ut till respondenterna. Detta har gjorts för 

att ge respondenterna möjlighet att ta del av svaren för att se om informationen har återgetts 

på ett korrekt sätt. Detta påpekar Bryman och Nilsson (2002, s. 258) och menar också att 

tillförlitligheten ökar genom detta arbetssätt. 

Nästa kriterium som är överförbarhet förklaras på följande vis. Studiens resultat och 

generaliseringen av detta kan vara svårt att överföra till andra sammanhang och situationer. 

Då det finns ett begränsat antal fallföretag kan det visa sig finnas svårigheter att resultaten kan 

tillämpas i samtliga fall. Detta beskriver Lincoln och Guba (enligt Bryman & Nilsson, 2002, 

s. 260) och tar upp överförbarhet, att kunna använda resultaten i andra sammanhang. Vidare 

skriver Bryman (1997, s. 107) att det kan vara svårt att generalisera resultaten från en 

fallstudie. Det finns diverse lösningar på detta och vi har utökat fallstudien med ytterligare 

fall, vilket bidrar till en högre generalisering. Självklart krävs det ett omfattande antal studier 

för att detta ska kunna uppnås på ett optimalt sätt. Även om överförbarheten kan vara svår att 
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uppnå fullt ut, har flera fallföretag använts för att i största möjliga mån kunna överföra 

resultaten till andra sammanhang som råder.  

Pålitlighet som är den tredje aspekten förklarar Bryman och Nilsson (2002, s. 260), de menar 

att forskningsprocessens samtliga delar redovisas på ett fullständigt sätt. Avsikten har varit att 

framställa samtlig information, dock har detta begränsats på grund av anonymitet. Vår 

forskningsmodell visar hur vi har gått tillväga och vilka steg som tagits för att nå syftet. I 

denna studie har pålitligheten ökats genom ett systematiskt arbetssätt. Det kan utläsas i vår 

forskningsmodell att det finns en tydig struktur för den insamlade teorin och hur den har legat 

till grund för utformningen av intervjufrågor och intervjuer. En sammanställning har sedan 

skett för att kunna se förhållandet mellan teori och praktik. Därigenom har beslutsprocessen 

analyserats och studien har erhållit ett resultat. Bryman och Nilsson (2002, s. 260-261) 

påpekar att en komplett beskrivning av samtliga delar ska vara synliga och där har vår 

forskningsmodell varit ett hjälpmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vad gäller konfirmering som är det sista kriteriet vid en kvalitativ forskning handlar det om 

att forskaren ska vara objektiv vid studiens undersökning beskriver Bryman och Nilsson 

(2002, s. 261). Vi har eftersträvat att inte låta egna värderingar påverka den egna tolkningen 

av det respondenterna har sagt. Därav har den semi-strukturerade intervjun varit användbar 

och gynnat oss då respondenterna har tillåtits leda intervjun och föra en diskussion utifrån vad 

de har upplevt. Detta tillvägagångssätt har påtagligt minskat vår påverkan på studien, dock har 

det funnits en medvetenhet om att det är svårt att helt utesluta forskarens egna värderingar och 

tolkningar.  



18 

 

3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen används för att ge läsarna den inblick som behövs för att kunna 

ta till sig studien och dess resultat. Vi presenterar en överblick över beslutsteori och 

skillnader som finns mellan teori och praktik. Därefter övergår vi till den specifika 

situationen, företagsförvärv. Förutom att delge läsarna information om detta, framhävs 

utgångspunkten i studie som är vår a priori modell som kallas transaktionsprocessen. Denna 

modell används i studien för att studiens syfte ska kunna uppnås. För att se hur den 

aprioriska modellen ska kunna anpassas behöver vi ha denna teoretiska modell som grund 

när vi närmar oss empirin. Vi presenterar då a priori modellen för att få en förståelse för 

processen samt visa hur denna förvärvsmodell är uppbyggd. Efter att vi presenterat a priori 

modellen delger vi läsaren med lite olika tankar kring beslutsprocessen. I bilaga 2 finns 

förklaringar till vissa ord för den intresserade läsaren. 

 

3.1 Beslutsteori 

Beslut för företag är en viktig faktor vid en föränderlig och konkurrerande marknad då detta 

kan bidra till ökade framgångar enligt Vaiman et al. (2012, s. 925). För att kunna nå framgång 

betonar Vaiman et al. (2012, s. 927) att ledningens beslutsfattande har en viktig roll. I detta 

avsnitt ges läsaren en inblick i den normativa och deskriptiva beslutsteorin, för att visa hur 

beslutsfattare bör agera och hur de faktiskt agerar. Det finns antaganden om att beslutsfattare 

bör agera rationellt, men det har visat sig att de ofta tar irrationella beslut. Detta avsnitt 

framhävs för att visa att det finns flertalet sätt att gå tillväga vid beslut, vi vill här presentera 

den teoretiska aspekten.  

Beslutsteori beskriver en teori om ett rationellt beslutsfattande förklarar Peterson (2009, s. 1). 

Vidare framhäver Peterson (2009, s. 3) att det finns ett antagande om att individerna oftast 

beter sig rationellt. Det finns flertalet studier av beslutsteori framhäver Tarter och Hoy (1998, 

s. 225). Däremot påpekar de att det finns ett behov av att framställa teorin på ett sådant sätt 

som gör att den kan användas i praktiken. Tarter och Hoy (1998, s. 212) påpekar att det inte 

enbart finns ett tillvägagångssätt som är det bästa för att ta beslut. Däremot framhäver de att 

vissa tillvägagångssätt kan vara effektivare än andra.  Vad som avgör beslutsfattandet beror 

delvis på situationen skriver Tarter och Hoy (1998, s. 222).   

Peterson (2009, s. 3) uttrycker att forskare inom olika ämnesområden har identifierat att det 

finns en normativ och en deskriptiv beslutsteori som omfattar vad individer bör göra 

respektive vad de faktiskt gör. Vidare förklarar Peterson (2009, s. 4) att grunden i både 

normativt och deskriptivt beslutsfattande kommer från individens övertygelse och begär. I 

enighet skriver Tarter och Hoy (1998, s. 222) att beslutsfattandet varierar mellan den 

normativa och deskriptiva beslutsteorin. Den normativa beslutsteorin förklarar Tarter och Hoy 

(1998, s. 212) är enkel och det finns sekventiella steg att följa för att ta det bästa beslutet. 

Däremot påpekar Tarter och Hoy (1998, s. 213) att tillvägagångssättet är lättare sagt än gjort, 

då otillräcklig information och oförutsedda händelser är bidragande faktorer. Tarter och Hoy 

(1998, s. 213) utvecklar att den normativa beslutsteorin snarare är ett ideal än att den 

beskriver hur beslutsfattare verkligen agerar.       
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3.1.1 Normativ beslutsteori 

Peacock (2006, s. 607) hänvisar till Searles arbete där han kom fram till att den normativa 

beslutsteorin handlar om att följa regler för att det ska anses vara ett rationellt beslutsfattande. 

Han menar att den rationella beslutsfattaren bör välja det beslut som är effektivast utifrån de 

teoretiska regler som finns uppställda. Liknande uttrycker Peterson (2009, s. 3) att denna 

normativa beslutsteori söker vad en rationell beslutsfattare bör ta för beslut. 

Peterson (2009, s. 4) poängterar att det rätta beslutet inte behöver vara det som är det 

rationella valet och vice versa. Den normativa beslutsteorin grundar sig på att individerna tar 

ett rationellt beslut framhäver Peterson (2009, s. 5). Instämmande är Tarter och Hoy (1998, s. 

213) och förklarar att rationellt beslutsfattande är lämpligt om det resulterar i att det 

förverkligar specifika mål. Vidare framhäver Tarter och Hoy (1998, s. 214) att det är ett 

rationellt beslutsfattande om det är förenligt med normerna, informationen och alternativen 

som utvärderades för att ta beslutet. Peacock (2006, s. 608) instämmer och beskriver att 

individen bör göra en uppskattning av de fördelar och kostnader som beslutsfattandet 

resulterar i. Dock uttrycker Tarter och Hoy (1998, s. 213) att rationellt beslutsfattande är 

begränsat, särskilt vid komplexa situationer. 

När det råder osäkerhet kännetecknas beslutsfattandet av att individen vet vilka alternativ som 

finns och vad utfallen blir, men däremot vet individen inte sannolikheten för dessa alternativ 

förklarar Peterson (2009, s. 40). Utöver detta beskriver Tarter och Hoy (1998, s. 213) att det 

finns en osäkerhet som alla verksamheter utsätts för och detta finns naturligt. Vad gäller 

beslut vid riskfyllda situationer beskriver Peterson (2009, s. 64) att individen är medveten om 

sannolikheten för varje alternativ. Peterson (2009, s. 69) skriver att det finns ett behov av att 

samla in relevant information för att möjliggöra ett korrekt beslut vid riskfyllda situationer.  

Slutligen belyser Peterson (2009, s. 3) att den normativa beslutsteorin kommer vara bestående 

igenom tiderna. 

 

3.1.2 Deskriptiv beslutsteori 

Den deskriptiva beslutsteori söker att finna hur individer faktiskt tar beslut och detta har en 

praktisk utgångspunkt förklarar Peterson (2009, s. 3). När beslut är komplexa framhäver 

Tarter och Hoy (1998, s. 224) att beslut kan fattas genom chansning och en slump. Peacock 

(2006, s. 606) tar fasta vid att individen inte fullt ut kan förklara sitt agerande. Vidare 

diskuterar Peacock (2006, s. 611) att det inte går att fastställa hur beslutsfattandet kommer att 

se ut då det råder olika situationer. Han förklarar att det kan vara svårt att prioritera och 

avgöra vilket handlingsalternativ som bör väljas. Peacock (2006, s. 606) beskriver att den 

praktiska utgångspunkten är att individen har en förmåga att veta hur olika situationer ska 

hanteras. Han förklarar att detta ligger till grund för att individen ska veta hur något är.  

Enligt teoretikerna är vanligtvis beslutsfattarna irrationella skriver Peterson (2009, s. 285). 

Han poängterar att individerna tar fel beslut om de normativa beslutsteorierna är korrekta. 

Etzioni (enligt Tarter & Hoy, 1998, s. 217) beskriver att individer ofta hittar på teorier som 
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förklarar deras handlingar. Vidare påpekar de att individer ibland tar irrationella beslut utan 

att det behöver finnas någon större anledning till varför de har agerat på ett visst sätt.   

I de fall när individerna inte följer teorierna som finns, underströk Kant (enligt Peterson, 

2009, s. 295) att det inte är rätt att säga att teorierna bör följas. Däremot diskuterar Peterson 

(2009, s. 295) att detta inte behöver vara den enda sanningen, han anser att individer kan ta 

annorlunda och rationella beslut om de lär sig mer om beslutsteori. Tarter och Hoy (1998, s. 

213) beskriver att det inte finns något generellt tillvägagångssätt för hur beslutsfattare ska ta 

itu med den osäkerhet som råder i verksamheter. Därav påpekar Tarter och Hoy (1998, s. 213) 

att det är en svår uppgift då konsekvenserna av beslutet är otydliga. Peterson (2009, s. 3) 

betonar att den deskriptiva beslutsteorin kan förändras genom tiderna och te sig olika 

beroende på kulturen. 

 

3.2 Företagsförvärv 

Detta teoriavsnitt visar vad företagsförvärv är och vad det finns för motiv till att genomföra 

förvärv. Utöver detta får läsaren ta del av olika framgångsfaktorer som kan vara avgörande för 

utfallet samt de risker som bör beaktas. Detta avsnitt presenteras för att det är väsentligt att få 

en inblick i ämnet som studeras.  

Definitionen av ett företagsförvärv är att det är en affärsprocess där ett företag köper ett annat 

företag genom en transaktion skriver Sevenius (2003, s. 11). Samuels (2005, s. 8) utvecklar 

definitionen genom att skriva att det förvärvande företaget får ledningen genom att överta hela 

eller delar av tillgångarna i målföretaget. Det uttrycks av Sevenius (2003, s. 44) att syftet med 

företagsförvärv är att realisera affärsidén och de mål som företaget har. Haspeslagh (1991, s. 

9) förklarar att förvärv är ett strategiskt beslut som både kan förstärka och förnya företaget. 

Liknande diskuterar Nogeste (2010, s. 130) och framhäver att företagsförvärv är ett strategiskt 

initiativ. Hon skriver att förvärvet bör genomföras efter en viss process, detta ska leda fram 

till integrationen med en förhoppning om ett framgångsrikt resultat. Balle (2008, s. 56) skriver 

att företagsförvärv sker i alla dess former, stora som små företag, i varierande branscher, 

involverar en mängd människor och att det ofta är sammankopplat till en stor mängd pengar.  

Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2010, s. 784) skriver att det finns fyra 

grundbegrepp inom företagsförvärv för hur det förvärvande företaget kan överta målföretaget. 

Den första är fusion där ett företag slås ihop med det köpande företaget. De beskriver att 

målföretaget slutar att existera och ingår därmed i det förvärvande företaget. De fortsätter med 

att beskriva ytterligare ett begrepp som är konsolidering, som fungerar på nästan samma sätt 

som fusion med ett undantag. Undantaget är att båda företagen blir ett helt nytt företag enligt 

Hillier et al. (2010, s. 784). Nästa grundbegrepp är att förvärva aktierna hos målföretaget. 

Hillier et al. (2010, s. 785) uttrycker att det innebär att det förvärvande företaget köper de 

röstberättigade aktierna. Det sista begreppet Hillier et al. (2010, s. 785) beskriver, är förvärv 

av tillgångarna och det förvärvande företaget köper tillgångarna i målföretag och lämnar kvar 

ett tomt skal. 
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Förutom de olika varianterna av företagsförvärv skriver Hillier et al. (2010, s. 786) att det 

finns skilda typer av förvärv. De beskriver att ett företag kan förvärva ett företag horisontellt 

och då verkar båda i samma bransch, det vill säga företaget köper en konkurrent. Nästa typ är 

ett vertikalt förvärv där företagen befinner sig i olika steg i en produktionsprocess som 

exempelvis när ett tillverkande företag köper en leverantör. Det sista som Hillier et al. (2010, 

s. 786) diskuterar är ett diversifierat, konglomerat, förvärv där de två företagen inte verkar i 

samma bransch. 

 

3.2.1 Förvärvsmotiv 

Det beskrivs av Hillier et al. (2010, s. 787) att ett företagsförvärv ska leda till synergieffekter. 

Där värdet på synergieffekten är skillnaden på det sammanslagna företaget och värdet på de 

enskilda företagen summerat var för sig. Hillier et al. (2010, s. 787) uttrycker att en 

synergieffekt uppstår om värdet i det sammanslagna företaget överstiger de enskilda 

företagen. Grundy (1996, s. 181) förklarar också att förvärv är ett sätt att kunna tillföra 

ytterligare värde till företagets strategi. Hillier et al. (2010, s. 787) beskriver några 

synergieffekter vilka bland annat är intäktsökning, kostnadsreducering och skattevinning i 

form av reducering i det fall någon part går med förlust. Gancel (2002, s. 4) nämner även han 

intäktsökning och därtill marknadsföring samt kompetens som synergieffekter. Därutöver 

skriver Jackson (2007, s. 41) att företagsförvärv i synnerhet kan vara till fördel för ägarna, 

under förutsättning att förvärvet medför synergieffekter. 

Sevenius (2003, s. 44) skriver att det är omöjligt att beskriva samtliga förvärvsmotiv, men ett 

framträdande motiv som han väljer att lyfta fram är tillväxt. Sevenius (2003, s. 45) beskriver 

att företagsförvärv är ett sätt för att kunna nå tillväxt. Samuels (2005, s. 12) uttrycker även 

han att ett förvärvsmotiv är att lyckas få tillväxt, det kan vara ett användbart sätt om företaget 

i sig inte kan växa internt. Fortsättningsvis beskriver Sevenius (2003, s. 45) att 

företagsförvärv bidrar till att det kan åstadkommas en ökad tillväxt då målföretagets 

omsättning tilläggs det egna företaget. Haspeslagh (1991, s. 32) uttrycker att ett förvärv kan 

stärka positionen på marknaden, bredda produktutbudet och bistå äntrandet till en ny 

marknad.  

Då omvärlden ständigt förändras beskriver Gancel (2002, s. 4) att företag vanligtvis vänder 

sig till andra företag för att erhålla ytterligare kompetens och resurser. Detta krävs för att 

kunna hålla jämna steg med marknaden. Nogeste (2010, s. 114) framhäver också kompetens 

som ett förvärvsmotiv. Hon uttrycker även att de produkter målföretaget har kan vara ett 

motiv för att genomföra ett förvärv med ett visst företag. Sevenius (2003, s. 45) instämmer 

även han att tillhandahållande av resurser är ett motiv som leder till ökad tillväxt. Sevenius 

(2003, s. 44) ger exempel på att företaget kan erhålla resurser i form av arbetskraft, råvaror 

och marknadsföring.          

Grundy (1996, s. 181) beskriver ytterligare motiv till att genomföra förvärv vilket är att 

förstärka verksamheten på befintlig marknad samt utöka verksamheten till nya marknader. 

Nguyen och Kleiner (2003, s. 447) för ett liknande resonemang vilket är att öka aktieägarnas 

värde samt öka marknadsandelarna eller åtminstone bevara dessa. Därutöver skriver Grundy 
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(1996, s. 181) att förvärv stärker marknadspositionen mot konkurrenterna samt skapar 

framtida värden. Gancel (2002, s. 4) instämmer och nämner att ett förvärvsmotiv kan vara att 

uppnå ett ökat konkurrensövertag. Sevenius (2003, s. 44) lyfter även han fram 

branschförändring, expertis och marknadsandelar som motiv till varför ett företagsförvärv 

genomförs. Nogeste (2010, s. 114) nämner att ett förvärv kan öppna företaget till nya 

marknader. Detta framhäver även Samuels (2005, s. 12) som diversifiering eller också att 

utöka marknadsandelarna. 

 

3.2.2 Framgångsfaktorer 

Appelbaum et al. (2007a, s. 130) uttrycker att ett företagsförvärv är mer än bara att ta över ett 

annat företag och dess tillgångar. De menar att förvärvsföretaget bör förstå att förvärvet 

innebär att strukturera organisationerna, se över ledarskapsstilar och kommunikation med 

anställda. Nogeste (2010, s. 119) beskriver även vikten av att ha en god kommunikation 

genom hela förvärvet. Wolf (2003) tillägger att varje förvärv är unikt men att det finns vissa 

förfaranden som behövs vid varje förvärv. Bland annat bör det byggas nya team, finnas fokus 

på finansiella och strategiska mål, flexibilitet samt att företagens kulturer bör integreras. 

Vid företagsförvärv bör det förvärvande företaget tänka på att inte förringa grundstrategierna, 

detta är en betydelsefull del för att förvärvet ska ha möjlighet att lyckas menar Alkaraan och 

Northcott (2007, s. 134). Det är viktigt att företagets strategi är förenligt med det förvärv som 

ska genomföras upplyser även Haspeslagh (1991, s. 9). Dock skriver han att företag bör ha i 

åtanke att de inte kan veta om förvärvet kommer överensstämma med strategin oavsett hur 

tydlig den är. Morrison, Kinley och Ficery (2008, s. 24) beskriver att det sätts ihop ett team 

med experter inom olika områden där de använder sig av dokumenterade processer som är 

välanpassade till företagets egna strategier. Förutom detta ska fokus ligga i att snabbt 

inkorporera det nya förvärvet till de föreliggande strategierna och till arbetssättet.   

Morrison et al. (2008, s. 24) framhäver att de företag som är framstående på att utföra 

företagsförvärv håller sig till vissa grundprinciper. Det nämns att detta leder till att de erhåller 

en djupare förståelse för det andra företaget innan de genomför förvärvet. Några av de 

grunder som Morrison et al. (2008, s. 24) beskriver är att det ska finnas en klar uppfattning 

om vad förvärvet ska tillföra och hur mätningen ska ske. Perry och Herd (2004, s. 13) 

uttrycker också att företag ofta genomför förvärv utan att egentligen veta tillräckligt mycket 

om företaget. Det kan exempelvis innebära vilka kostnader som kan medföras och vilka 

synergieffekter företaget tror sig få. Morrison et al. (2008, s. 24) skriver att användandet av 

grundprinciper kan hjälpa företag att i ett tidigt skede få indikationer om att företagsförvärvet 

har en risk att misslyckas.  

Erfarenheter från Goedhart, Koller och Wessels (2010, s. 2) påvisar att de företag som oftast 

lyckas är de som har en väl förberedd plan och en idé om det värde som ska tillföras. Detta 

beskriver även Gancel (2002, s. 110) som föreslår att företag bör satsa på att klarlägga en plan 

för det förvärv som ska genomföras. I liknande avseende skriver Grundy (1996, s. 188) att en 

genomtänkt process som följer förutbestämda riktlinjer kan vara det som resulterar i att ett 

förvärv slutar med framgång. Grundy (1996, s. 188) tar fasta vid att företagsförvärv kan öka 
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värdet om det sker en noggrann undersökning över det förmodade utfallet. Medan Nogeste 

(2010, s. 116) betonar att värdet på förvärvet enbart beror på hur det genomförs. 

Framgångsfaktorer enligt Nogeste (2010, s. 117) är due diligence, hur ledningen integrerar 

företagen och erfarenheter. Morrison et al. (2008, s. 23) beskriver att användandet av en 

företagsbesiktning kan reducera risken för att förvärv ska misslyckas. Perry och Herd (2004, 

s. 12) påstår att företagsförvärv är ett av de mer komplexa åtaganden ett företag kan ägna sig 

åt. Därav framhäver de att en företagsbesiktning är en essentiell del. Morrison et al. (2008, s. 

24) beskriver att den traditionella företagsbesiktningen enbart fokuserar på de aspekter som är 

tydliga för företaget i sig och de risker som förvärvet medför. Nguyen och Kleiner (2003, s. 

447) förklarar att det är viktigt att företagsbesiktningen är omfattande. Morrison et al. (2008, 

s. 23) avslutar med att poängtera att användandet av en omfattande företagsbesiktning gör att 

företagsförvärv får bättre odds att lyckas även på längre sikt. Företagsbesiktning kommer 

redogöras mer grundligt nedan i teorikapitlet. 

 

3.2.3 Risker vid förvärv 

Ett företagsförvärv medför även ett risktagande, enorma köpesummor samt en strategisk 

omställning påpekar Sevenius (2003, s. 27). Grundy (1996, s. 184) är enig med Sevenius om 

att förvärv innebär risker. Danielsson (2012b) utförde en intervju med Andy Butler som är 

analytiker på Gartner, där han berättar att flertalet förvärv inte blir som förväntat. Han betonar 

att det är svårt för ett stort företag att köpa ett annat företag i snarlik storlek. Han tror att 

förvärv misslyckas då företag frångår sin i förväg valda strategi och det uppstår problematik.  

Sevenius (2003, s. 49) framhäver att företagsförvärv är kopplat till risker då största delen av 

forskningen tyder på detta. En risk som Sevenius (2003, s. 52) beskriver är att det 

förekommer bristande kunskap om både branschen och målföretaget. Detta belyser han blir 

ännu tydligare i de fall när företagsförvärv sker mellan olika branscher. Problem som företag 

kan stöta på vid ett förvärv framhäver Haspeslagh (1991, s. 60) är att det finns många olika 

perspektiv. Han beskriver att det kan bli problematiskt att integrera allas perspektiv när stora 

grupper sätts samman.  

Jackson (2007, s. 40) skriver att det kan vara svårt att få ett ökat värde beroende på vad det 

köpande företaget ska betala. Han menar dock att det är värt att betala ett högt pris om det 

kommer leda till lönsamhet. Grundy (1996, s. 181) framhäver emellertid att ett 

företagsförvärv har större risk att misslyckas om det inte hanteras väl. Istället för att tillföra 

värde för företaget kommer det omvända att ske. Goedhart et al. (2010, s. 2) beskriver på 

liknande sätt att det är få som får ut det värde som förväntas. Det kan utläsas i artikeln 

(”Getting growth right”, 2004, s. 12) att företag bör tänka på att det finns en tendens att 

överskatta företagsförvärv. Det är inte en enkel uppgift att förutse vilka fördelar förvärvet 

medför och därför kan det utläsas i artikeln att företag bör övervaka synergieffekter samt utgå 

ifrån tidigare förvärv. Ett problem är att det finns olika motiv hos alla intressenter, vilket gör 

att det kan bli en lång lista som förvärvet ska uppfylla. Detta beskriver Haspeslagh (1991, s. 

77) som en vanlig orsak till att förvärv inte uppnår önskat värde. 
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Ytterligare en aspekt vid risker är kostnader och Grundy (1996, s. 184) diskuterar att ett 

företagsförvärv kan liknas med ett isberg. Han beskriver att de olika kostnader som finns och 

som kan uppkomma i framtiden inte är helt synliga för alla. Köpeskillingen är den del som 

finns ovanför vattenytan och som är helt synlig. Strax nedanför ytan finns 

transaktionskostnader som delvis kan vara synliga medan de oerfarna kan bli förvånade över 

dessa kostnader. Allra längst ner på isberget finns de kostnader som är helt dolda. Han 

poängterar att en erfaren uppköpare har bättre uppsikt över de dolda kostnaderna som bland 

annat kan vara distraktionskostnader. Dessa kostnader förklarar Grundy (1996, s. 184) kan 

uppstå då medarbetarna/cheferna börjar fokusera på att hitta nya objekt trots att detta inte 

behövs. Vidare nämner han att de inte kan avgränsa vilka som passar till företagets 

kärnstrategi och därmed genomförs förvärv som inte blir lönsamma.  

Att förvärv ofta har en tendens att misslyckas kan bero på att kvalitén och nivån på 

planeringen brister framhäver Nguyen och Kleiner (2003, s. 447). Gancel (2002, s. 6) 

instämmer och skriver att företagsförvärv ska medföra synergieffekter. Han menar att 

bristande planering, förhastade slutsatser och beslut kan vara några faktorer som gör att 

synergieffekter inte uppnås. Liknande diskussion för Sevenius (2003, s. 52) då han berättar att 

det kan förekomma strukturella skäl som är förenade med risker vid företagsförvärv. När väl 

köpet är genomfört överförs målföretagets risker till det förvärvande företaget och därav 

belyser Sevenius (2003, s. 52) att beslutsfattandet är väsentligt. 

Sevenius (2003, s. 51) framhäver att integrationsprocessen kan brista vilket medför ett 

risktagande. Sevenius (2003, s. 52) nämner att det finns svårigheter med integreringen av den 

anledningen att det är ett krävande arbete. Nguyen och Kleiner (2003, s. 447) beskriver att 

forskning tyder på att integrationen är den del som är mest riskfylld. De förklarar att detta 

delvis beror på bristande kommunikation, att strategierna inte är tydliga nog, att olika kulturer 

ska samordnas och att det inte finns en tydlig vision. I liknande resonemang skriver 

Haspeslagh (1991, s. 11) att integrationen är en utmaning då samarbete och engagemang 

krävs för att nyttan av förvärvet ska kunna uppnås.  Haspeslagh (1991, s. 39) skriver att det 

kan finnas beslutsfattare som är skickliga både organisatoriskt, finansiellt och strategiskt. 

Dock har det visat sig att förvärvet inte når sin fulla potential ändå. Haspeslagh (1991, s. 39) 

förklarar att det delvis beror på att det förväntade värdet var överskattat och att integrationen 

inte lyckades fullt ut.  

 

3.3 Skillnad mellan teori och praktik 

Det har framkommit diskussioner som visar att teori och praktik inte alltid överensstämmer. 

Det finns antaganden om att teorier är generella vilket inte kan tillämpas i praktiken på grund 

av den specifika situation som råder. Detta avsnitt presenteras för att ge en inblick i det som 

har forskats kring ämnet då det är en betydelsefull del för vår studie. Det finns en skillnad 

mellan teori och praktik som är förhållandet mellan de normer som finns i jämförelse med hur 

det fungerar i praktiken beskriver Brunsson (2012). I regel är normerna mestadels generella 

och Brunsson (2012) hävdar att dessa inte kan tillämpas i samtliga fall. Brunsson (2012) 
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utvecklar att denna skillnad finns för att företag befinner sig i specifika situationer. Av den 

anledningen beskriver han att de generella normerna inte går att tillämpa i samtliga fall.  

Sandahl, Sjögren och Eriksson (2005, s. 193) framhäver resultat från tidigare studier som 

visar att skillnaden mellan teori och praktik som existerar är stort. Reed (2009, s. 685) 

resonerar kring att detta konstant lyfts som ett problem. Han beskriver att forskarna 

eftersträvar sökandet efter den generella teorin och strävar efter att förklara hur detta ter sig. 

Däremot menar Reed (2009, s. 685) att praktiken utgår ifrån specifika fall där bedömning och 

beslut inte går att generalisera. Detta skriver även Brunsson (2012) och hävdar att teorierna är 

generella vilket inte är utgångspunkten i praktiken. Reed (2009, s. 686) förklarar att det är ett 

problem av den anledningen att teorin inte kommuniceras ut i den mån som krävs. Han hävdar 

också att forskarna inte utnyttjar möjligheten till fullo med att föra vidare kunskapen för att 

den ska kunna tillämpas av praktikerna. Sandahl et al. (2005, s. 11) understryker att praktiken 

inte har den kunskapen som krävs för att använda alla teoretiska modeller. De betonar också 

att kunskapsbrist är den främsta orsaken till dessa skillnader. Reed (2009, s. 687) framhäver 

att den forskningen som görs ska resultera i trovärdig kunskap. Tarter och Hoy (1998, s. 212) 

kommer med förklaringen att teoretiska modeller är ideal snarare än att de beskriver hur det 

verkligen ter sig i praktiken.  

Brunsson (2012) förklarar att normativa modeller inte alltid går att följa i praktiken på grund 

av de olika situationer som finns och därför har företag andra utgångspunkter. Han beskriver 

att det finns en officiell strategi där företag följer normer som anses vara effektiva. Brunsson 

(2012) uttrycker att företagen ska anpassa sig till vad marknaden anser är mest effektivt. Dock 

menar han att det finns fall när företagen inte kan följa effektiva normer på grund av att det 

kan finnas omständigheter där det krävs avvikande beslut. Det Brunsson (2012) slutligen 

kommenterar som det viktigaste är att det ska utföras effektivare än konkurrenterna. Tarter 

och Hoy (1998, s. 212) tillägger att vissa tillvägagångssätt är effektivare än andra.  

Det är tydligt att det finns en skillnad mellan teori och praktik, däremot tror Sandahl et al. 

(2005, s. 185) att detta kan minskas. De beskriver att det finns ett behov av att veta hur 

beslutsfattarna agerar och vilka perspektiv som finns inom praktiken. Med detta och fortsatta 

studier kan teorierna anpassas för att mer konkret användas av företagen förklarar Sandahl et 

al. (2005, s. 185). Reed (2009, s. 691) skriver tillika att de författare han har beaktat i sin 

studie är av den tron att de skillnader som finns kan överkommas och praktikerna kan utnyttja 

det som forskas fram. Även Honko (1980, s. 85) skriver att de praktiska erfarenheterna har 

närmat sig teorierna och de har blivit mer enade, men han framhäver dock att det fortfarande 

finns mycket kvar att utforska inom ämnet. 
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3.4 Transaktionsprocessen 

Som nämnts tidigare utgår denna studie från en apriorisk förvärvsmodell och i detta avsnitt 

presenteras transaktionsprocessen som är vår a priori modell. Transaktionsprocessens faser 

och moment redogörs nedan för att visa hur modellen är uppbyggd. Detta används sedan som 

en utgångspunkt för den empiriska undersökningen för att identifiera skillnader gentemot a 

priori modellen. För att i ett senare skede belysa hur den kan vidareutvecklas, med avseende 

på beslutsprocessen, i form av en postmodell. Modellen är även vald för att Sevenius (2003, s. 

12) uttrycker att den är anpassad till det praktiska arbetssättet. Därtill förklarar Samuels 

(2005, s. 15) att förvärvsprocesser är relativt akademiska och likartade varandra. Goldmans 

(2012, s. 359) studie visar att de som hade en förvärvsprocess som var objektiv och grundad 

på mycket information hade bättre förutsättningar att förutse eventuella risker. Goldman 

(2012, s. 360) beskriver att företagen bör arbeta med processen regelbundet för att lyckas med 

ett förvärv.      

Sevenius (2003, s. 12) skriver att transaktionsprocessen är en process som företag brukar 

genomgå när de förvärvar ett annat företag. Denna process menar han kan variera beroende på 

vilket företag som beaktas. Några aspekter som Sevenius (2003, s. 243) lyfter fram som 

kritiska är att det ska finnas en grupp som är ansvarig för att styra och organisera processen. 

Därutöver har förhandlingarna en avgörande roll. Sevenius (2003, s. 243) beskriver därtill att 

beslutsfattandet är avgörande då det kontinuerligt tas beslut under processens gång. Dock 

påpekar Sevenius (2003, s. 13) att företagsförvärv är en svår process att överblicka då det är 

komplext och att hans föreslagna flödesschema kan skilja sig markant på grund av detta. Här 

nedan ges en beskrivning av varje fas och moment som inryms i transaktionsprocessen.    

 

 

Figur 2; A priori modell; Transaktionsprocessen 
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3.4.1 Strategifas 

Strategifasen beskriver Sevenius (2003, s. 14) som den fas där idéerna till förvärv identifieras 

och denna fas består av olika analyser som det förvärvande företaget behöver utföra.  

 

3.4.1.1 Strategisk analys 

Sevenius (2003, s. 14) beskriver att detta moment handlar om att se vad det finns för 

förutsättningar för det förvärvande företaget. Företaget ska klargöra vad de har för behov samt 

vad de bör välja för handlingsalternativ. Den strategiska analysen är enligt Sevenius (2003, s. 

14) till för att företaget ska kunna se om ett förvärv är det optimala handlingsalternativet för 

de långsiktiga målsättningarna. Sevenius (2003, s. 55) beskriver att företaget ska finna motiv 

till varför de bör genomföra förvärvet. Visar det sig att företagsförvärvet bör utvärderas 

ytterligare ska företaget gå vidare i transaktionsprocessen till nästa moment vilket är sökning.   

 

3.4.1.2 Sökning 

Här handlar det om att finna och identifiera olika företag som kan vara av intresse, detta för 

att kunna se om målsättningarna kan uppfyllas uttrycker Sevenius (2003, s. 14). Det sker här 

en inledande sökning av olika företag för att granska huruvida de bör beaktas som möjliga 

handlingsalternativ. I enighet med detta instämmer Grundy (1996, s. 184) att företag bör ställa 

upp vissa kriterier för att kunna söka potentiella målföretag. Det tilläggs av Grundy (1996, s. 

184) att detta sätt stärks om företaget utgår ifrån strategierna för att se om förvärvet kan 

komplettera målsättningarna. Sevenius (2003, s. 67) beskriver att företagen bör ta hänsyn till 

att de potentiella målföretagen matchar företagets egna strategier.   

Det finns olika situationer av sökning. Sevenius (2003, s. 67) framhäver att det förvärvande 

företaget i vissa fall redan har klart för sig vilket målföretaget är och då är detta moment inte 

relevant. Dock påpekar han att sökning ofta används när det inte finns någon klar 

utgångspunkt för vilka företag som ska förvärvas. En viktig utgångspunkt som Sevenius 

(2003, s. 67) lyfter fram är att sökningen kan variera beroende på hur situationen ser ut. Dock 

påpekar han att det väsentliga är att belysa målföretaget i den situation som föreligger och i 

förhållande till förväntningarna.   

När möjliga målföretag valts ut beskriver Sevenius (2003, s. 14) att företaget sedan kan gå 

vidare till att göra en noggrannare utvärdering. Sevenius (2003, s. 68) belyser att en 

jämförelse sker mellan målföretagen för att se vilka som uppfyller de kriterier som det 

förvärvande företaget har. Han skriver att ett förvärv görs för att komplettera de strategier som 

det förvärvande företaget har. Det kan delvis vara att söka målföretag för att erhålla ytterligare 

lönsamhet, kompetens eller marknadsandelar. Sevenius (2003, s. 68) påpekar att förvärv inte 

kan lösa samtliga brister i strategierna och därav bör vissa övergripande sökkriterier användas 

vid sökningen. I samband med att se över denna jämförelse är en förutsättning att det 

förvärvande företaget även gör en företagsvärdering och detta presenteras nedan.      

 



28 

 

3.4.1.3 Företagsvärdering 

Sevenius (2003, s. 82) belyser att det finns ett samband mellan företagsvärdering och den 

finansiella analysen. Därav är utgångspunkten i detta moment att en finansiell analys görs på 

målföretaget. Skälet till att en finansiell analys ska genomföras på det potentiella målföretaget 

är att avgöra vilket marknadsvärde målföretaget kan tänkas ha skriver Sevenius (2003, s. 82). 

Han skriver att värderingen görs med hänsyn till dåtida värderingar för att se hur framtiden 

kan tänkas utvecklas. Vidare beskriver Sevenius (2003, s. 83) att den finansiella analysen i 

huvudsak består av att identifiera målföretagets finansiella ställning samt dess lönsamhet. 

Detta moment kan omfatta flera värderingar skriver Sevenius (2003, s. 81). Inledningsvis kan 

det vara skäligt att göra en uppskattad värdering för att få en aning om vad värdet kan tänkas 

vara innan dess att förhandling sker. När detta är känt kan de inblandade företagen komma 

överens om ett tillfälligt marknadsvärde framhäver Sevenius (2003, s. 81). Detta ska ligga till 

grund för att kunna förhandla om den slutliga köpeskillingen.   

 

3.4.2 Transaktionsfas 

Transaktionsfasen består huvudsakligen av att det köpande företaget och målföretaget 

bekantar sig med varandra och det genomgås även här en företagsbesiktning på det företag 

som ska förvärvas uttrycker Sevenius (2003, s. 14). Han nämner att det ska ske ett 

informationsutbyte under denna transaktionsfas.  

 

3.4.2.1 Företagsbesiktning 

Sevenius (2003, s. 100) skriver att det inte finns någon bra förklaring till begreppet due 

diligence, men ofta används företagsbesiktning som en översättning. Detta moment utgör en 

väsentlig del vid företagsförvärv och för vissa är detta ett nödvändigt moment understryker 

Sevenius (2003, s.99). Nogeste (2010, s. 117) beskriver risken med att inte ta due diligence 

processen på allvar då detta kan vara det som gör att det förväntade värdet inte uppnås. 

Sevenius (2003, s. 101) fortsätter med att skriva att företagsbesiktning nästintill är ett måste 

för att kunna veta vad företaget köper, detta kan inte uppnås genom att enbart överblicka 

målföretaget. Det sker en grundlig analys av målföretaget för att tillhandahålla omfattande 

information beskriver Sevenius (2003, s. 99). Han påpekar att företagsbesiktning utgör ett 

betydande moment för den fortsatta utvecklingen av förvärvet. Detta då syftet är att få en 

fördjupad förståelse för om målföretaget kan leva upp till de förväntningar och målsättningar 

som finns diskuterar Sevenius (2003, s. 14).   

Enligt Sevenius (2003, s. 101) bör en företagsbesiktning sträva efter att ta fram egenskaper 

som målföretaget har på ett grundligt sätt. Det finns flertal områden att analysera och 

Sevenius (2003, s. 109-110) framhäver de legala, finansiella och marknadsmässiga 

aspekterna. Ur artikeln (”Getting growth right”, 2004, s. 12) omnämns det att analys av 

målföretagets kunder och konkurrenter ska göras. Sevenius (2003, s. 112) påpekar att 

information överförs om målföretaget, denna information erhålls genom dokument, intervjuer 

och möten. Ur artikeln (“Getting growth right,” 2004, s. 12) kan det utläsas att det i vissa fall 

kan finnas svårigheter med att få tillgång till information om målföretaget. I samma artikel 
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(”Getting growth right”, 2004, s. 12) omnämns det att företagsförvärv är förenat med risker då 

målföretaget kan dölja information som de inte vill ska framkomma. I artikeln (“Getting 

growth right”, 2004, s. 11) kan det utläsas att företagsbesiktning är ett omfattande och 

krävande arbete. På grund av detta beskrivs det att det leder till enorma resurser och det tar 

mycket tid i anspråk vilket kan innebära pressade kostnader. I artikeln (”Getting growth 

right”, 2004, s. 12) uppmärksammas det att det förvärvande företaget bör vara medveten om 

att informationen om målföretaget inte behöver överensstämma.  I samma artikel kan det 

utläsas att det även kan vara till fördel att vända sig till målföretagets kunder och konkurrenter 

för att få en bättre uppfattning om det faktiska läget.  

 

3.4.2.2 Strukturering 

Här handlar det om att transaktionen struktureras, detta för att kunna ta hänsyn till händelser 

som kan tänkas inträffa i samband med företagsförvärv skriver Sevenius (2003, s. 123). I detta 

moment gäller det enligt Sevenius (2003, s. 123) att planera en struktur för aspekter som 

betalning och finansiering. Sevenius (2003, s. 129) förklarar att en del av struktureringen bör 

utgå ifrån att analysera vilka risker som kan tänkas förekomma och vilka finansieringsbehov 

som finns. Han uttrycker att det kan innebära att tydliggöra hur köpeskillingen ska betalas. 

För att minska negativa effekter som kan tänkas uppstå betonar Sevenius (2003, s. 131) att 

tänka över betalningen och finansieringen i samband med hur transaktionen ska struktureras. 

Sevenius (2003, s. 123) beskriver att det underlättar att planera hur transaktionen ska 

struktureras efter det att företagsbesiktningen har gjorts. Detta för att det förvärvande 

företaget har ytterligare information att beakta i samband med struktureringen. Det framgår 

tydligt av Sevenius (2003, s. 123) att struktureringen ska vara välplanerad innan dess att 

förhandlingen sker. 

 

3.4.2.3 Avtalsbildning 

Det avslutande momentet i transaktionsfasen är avtalsbildning. Sevenius (2003, s. 153) 

beskriver att när det förvärvande företaget har överlagt om ett företagsförvärv bör 

genomföras, vill de upprätta ett avtal. Detta är ett sent moment i transaktionsprocessen men 

Sevenius (2003, s. 153) betonar att dokument och andra transaktionsavtal upprättas 

kontinuerligt. Delvis kan dessa avtal bestå av intentionsbrev, sekretessavtal och köpeavtal 

nämner Sevenius (2003, s. 157). Det uttrycks av Sevenius (2003, s. 154) att det avtal som är 

viktigast för företagen är köpeavtalet, även om det också framställs andra transaktionsavtal. 

Köpeavtalet skriver Sevenius (2003, s. 166) kan variera beroende på vad företagen befinner 

sig i för situation och vad det finns för målsättningar. Han nämner att de villkor som kan 

finnas i köpeavtalet kan vara köpeskillingens storlek, garantier och syftet med transaktionen.   

Det är nödvändigt att transaktionsavtal upprättas för att företagen ska hålla sig till det som har 

avtalats påpekar Sevenius (2003, s. 157). Han menar att det annars finns en risk att någon 

avviker från överenskommelserna. På grund av detta framhäver Sevenius (2003, s. 157) att 

det är viktigt att det finns avtal om samtliga handlingar och utlåtanden i samband med 

förvärvet. Detta brukar vanligtvis ske genom garantier. Sevenius (2003, s. 157) skriver att det 
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ska finnas ett samarbete med jurister som ska involveras. I och med avtalsbildningen 

beskriver Sevenius (2003, s. 174) att transaktionen blir juridiskt ålagt och det ska nu ske ett 

samarbete mellan företagen.   

 

3.4.3 Integrationsfas 

Integrationsfasen är den sista fasen och innehåller enligt Sevenius (2003, s. 14) uppföljningar 

och allt efterarbete som att sammanföra de två företagen till ett enat företag. 

 

3.4.3.1 Integration 

Detta är det slutliga momentet i transaktionsprocessen. När väl avtalsbildningen har 

genomförts ska företagen integreras skriver Sevenius (2003, s. 14). Haspeslagh (1991, s. 105) 

påpekar att det är först vid integrationen som företagen samarbetar för att skapa ett värde. 

Harrison och Pelletier (2000, s. 116) uttrycker att ett korrekt beslut kan vara förgäves om inte 

implementeringen utförs väl. Sevenius (2003, s. 178) framhäver att vissa åtgärder bör 

genomföras direkt efter förvärvet. Nguyen och Kleiner (2003, s. 448) instämmer att fokus bör 

ligga i värdeskapande. De påpekar att det krävs ett engagemang av ledningen för att detta ska 

kunna uppnås. Sevenius (2003, s. 182) skriver att det är noga med att klargöra på vilket sätt de 

sammanslagna företagen ska ledas och vilka som är ansvariga. Sevenius (2003, s. 179) 

påpekar vikten av att kontrollera de garantier som erhålls och vad målföretaget var värt vid 

förvärvet. Detta för att kunna planera och samordna företagen omedelbart.  Sevenius (2003, s. 

242) uttrycker att detta bör ske direkt efter förvärvet för att målföretaget ska kunna behålla sitt 

värde efter det att förvärvet är genomfört.      

Nguyen och Kleiner (2003, s. 450) framhäver några principer för en lyckad implementering, 

vilka är att klarlägga regler, fastslå direktiv samt förmedla ut dessa för att kunna samordna 

företagen. Ofta innebär förvärv en osäkerhet och Nguyen och Kleiner (2003, s. 450) påpekar 

att tydliga målsättningar ska finnas för att det inte ska råda någon osäkerhet. De menar att 

samtliga ska involveras och att det är viktigt med kommunikation. Sevenius (2003, s. 180) 

lyfter också fram kommunikation som en viktig del av integrationen då den kan ge en fördel 

på kort och lång sikt. Han diskuterar att det handlar om att kommunicera både internt med 

medarbetarna och externt med kunderna. Sevenius (2003, s. 180) skriver att det är viktigt med 

att veta till vilka informationen ska nå, vad budskapet är och hur det ska kommuniceras ut. 

Wolf (2003) betonar att integrationen ska vara välplanerad samt att företagen ska beakta och 

revidera sin plan beroende på erfarenheterna.   

Det är viktigt med en integrationsplanering skriver Sevenius (2003, s.182). Att utveckla en 

plan krävs för att företag ska kunna samverka påpekar även Gancel (2002, s. 129). 

Planeringen ska förbättras och hållbara strategier ska upprättas, detta är en förutsättning för att 

uppnå synergieffekter menar han. Perry och Herd (2004, s. 14) diskuterar att 

synergieffekterna är svåra att urskilja och att en grupp experter kan hjälpa till att identifiera 

kostnader och synergier. Därutöver skriver Gancel (2002, s. 128) att parterna bör ha ett gott 

samarbete sinsemellan, de ska engagera sig i den satsning som ska genomföras. Sevenius 
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(2003, s. 242) understryker att detta tar tid att genomföra och det krävs en noggrann 

planering. Sevenius (2003, s. 242) framhäver att integreringen ligger till grund för att se om 

de framtida värdena som kan skapas överensstämmer med den tidigare företagsvärderingen.  

Nogeste (2010, s. 116) skriver att integration är en lång process med många aktiviteter. 

Nogeste (2010, s. 118) betonar också att de flesta förvärv som har misslyckats har haft en 

bristfällig integration. Därav lägger hon vikt vid att inte förringa detta steg i processen. Balle 

(2008, s. 65) uttrycker vikten av integrationen då det i detta skede finns delar som ska 

samordnas och säkerställas för att det kommande arbetet ska fungera. Vidare förklaras det att 

om detta misslyckas kan företaget tappa sin identitet, position och om det vill sig illa kan 

omsättningen sjunka. För att öka möjligheten till ett lyckat förvärv med integrationen 

framhäver Balle (2008, s. 65) att det är väsentligt att ha en fungerande kommunikation. Här är 

även Samuels (2005, s. 30) enig och menar att den stora förändring som sker efter ett förvärv 

behöver omfattande och tydlig kommunikation. 

 

3.5 Beslutsprocess 

I ovanstående avsnitt presenterades vår a priori modell för att visa hur den är uppbyggd och 

hur företag kan gå tillväga vid företagsförvärv med avseende på beslutsprocessen. Under detta 

genomförande tar företag beslut och därför övergår studien nu till att delge läsaren en 

beskrivning av hur beslut kan tas och vad som kan påverka beslutsprocessen. Det återfinns en 

presentation av kultur, strategi, risk och erfarenhet för att visa hur dessa påverkar 

beslutsprocessen. Det har varit betydelsefullt att presentera detta avsnitt för att kunna 

identifiera faktorer som påverkar beslutsprocessen.  

Samuels (2005, s. 16) styrker i sin avhandling att integrationen kan vara en avgörande aspekt 

för utfallet vid ett förvärv. Dock framhäver Samuels (2005, s. 16) att andra forskare ser vikten 

av att besluten under förvärvsprocessen är av stor betydelse. Beslutsprocessen avgör en stor 

del av utfallet eftersom oegentligheter kan följa med till integrationen skriver Haspeslagh 

(1991, s. 39). Samuels (2005, s. 16) betonar vikten av att förstå och hantera processen för att 

kunna ta rätt beslut.  Vasconcelos (2009, s. 930) påpekar att hantering av beslutsfattande har 

varit ett omtalat ämne som har undersökts inom forskning. Vidare förklarar han att 

beslutsfattande är en utmaning då det handlar om att ta viktiga beslut som berör företagets 

prestation och utförande. I anknytning till förvärv skriver Vasconcelos (2009, s. 930) att 

beslutsfattandet är en svår uppgift att hantera. Haspeslagh (1991, s. 41) beskriver även att 

beslutsfattandet avbildas som en stegvis process. På ett systematiskt sätt sker det kontroller, 

strategiska och finansiella utvärderingar samt förhandlingar. Dock framhäver Eisenhardt och 

Zbaracki (1992, s. 21) att beslutsprocessen ser olika ut beroende på hur komplext problem 

företaget står inför. Beslutsprocessen vid ett företagsförvärv visar enligt Goldman (2012, s. 

361) att företagen ska överväga alla möjliga utfall samt dess konsekvenser.  
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3.5.1 Rationell beslutsprocess 

Heracleous (1994, s. 16) diskuterar den rationella beslutsprocessen och hävdar att den inte är 

tillräcklig för att förklara hur beslutsfattare faktiskt går tillväga. Däremot uttrycker Heracleous 

(1994, s, 21) att den rationella beslutsprocessen går att använda men till mer simpla beslut och 

inte när företagen står inför komplexa beslut i en föränderlig omvärld. Simon (1978b, s. 363) 

skriver att det är bra att ha en verklighetsförankrad modell för hur besluten ska utföras. 

Heracleous (1994, s. 16) poängterar några antaganden som finns vid det rationella beslutet, 

vilka är att beslutsfattarna antas ha en klar bild över problemet, att det görs en omfattande 

sökning och att alla alternativ blir utvärderade objektivt. Men Heracleous (1994, s. 16) menar 

att detta inte fungerar i praktiken.   

Den rationella beslutsprocessens steg är raka och tydliga i sitt utformande skriver Harrison 

och Pelletier (2000, s. 108). Inledningsvis uttrycker de att företagen ska sätta mål, åtföljt av en 

sökning av alternativ. Här betonar Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 18) att målsättningarna 

kan vara olika. Singh (1986, s. 562) skriver att det finns ett intresse av att det bör finnas 

tydliga målsättningar för att beslutsfattare ska veta vad som avses med beslutet. Därefter 

behöver företagen enligt Harrison och Pelletier (2000, s. 108) utvärdera de olika alternativ 

som finns och göra ett val. Efter att detta är utrett implementeras och utvärderas beslutet 

skriver Harrison och Pelletier (2000, s. 109). 

Haspeslagh (1991, s. 53) uttrycker att det inte alltid är en process där företag väljer ut ett 

målföretag i ett sekventiellt steg. Ibland kan möjligheten visa sig helt oväntat och då kan det 

krävas snabba åtgärder. Beslutsprocessen beskrivs enligt Harrison och Pelletier (1998, s. 154) 

som att inledningsvis sätta explicita målsättningar. Dessa ligger till grund vid mätning, 

jämförelse och utvärdering. Nästa steg skriver Harrison och Pelletier (1998, s. 154) är att söka 

efter alternativ som sedan utvärderas och jämförs. Sedan är det beslutsfattarens uppgift att 

avgöra vilket alternativ som är det bästa.  

Simon (1978a, s. 504) skriver att det inte enbart går att förlita sig på det rationella tänkandet 

för att få en lösning utan det behövs en omfattande förståelse för hur processen ser ut. Dessa 

steg kan även utläsas i beslutsprocessen enligt Harrison och Pelletier (2000, s. 108). Däremot 

skriver Haspeslagh (1991, s. 51) att beslutsprocessen vid ett företagsförvärv oftast inte följer 

rationella beslut som andra investeringar har möjlighet att göra. Heracleous (1994, s. 19) 

betonar dock att den här rationella modellen sällan är den deskriptiva modell som används i 

praktiken. Simon (1978b, s. 366) nämner att beslutsfattarna försöker anpassa istället för att 

förändra grunden när det uppstår avvikelse mellan teori och praktik.  

Simon (1978b, s. 348, 357) framhäver även att det existerar irrationellt beteende i 

beslutsfattande och att empiriska studier visar på att enbart visst rationellt tänkande finns. 

 

3.5.2 Rationellt och intuitivt tänkande 

Det beskrivs av Vasconcelos (2009, s. 931) att ett flertal forskare har betonat rationella beslut 

och beslutsfattande grundat på intuitivt tänkande. Harrison och Pelletier (2000, s. 111) skriver 

att beslut ofta tas på rationella grunder och inte enbart grundad på data. Eisenhardt och 
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Zbaracki (1992, s. 33) skriver att intuition är ett sätt att förklara hur beslutsfattare agerar. De 

beskriver att intuitionen härrör från att beslutsfattarna är väl medvetna om verksamheten och 

därav kan de göra snabba och mer precisa beslut. Vaiman et al. (2012, s. 934) nämner att 

företagets strategier och kultur är viktiga aspekter att beakta vid beslut. Vasconcelos (2009, s. 

931) påpekar dock att det inte kan förväntas att det rationella beslutsfattandet fungerar i varje 

fall, utan detta kan variera beroende på vad det är för problem som ska lösas. Vasconcelos 

(2009, s. 931) föreslår en kompletterande beslutsstrategi med hänsyn till både rationella och 

intuitiva grunder. Simon (1978b, s. 366) framhäver att det inte existerar perfekt rationellt 

tänkande, för detta förklarar inte hur beslutsfattarna tar beslut i komplexa situationer. 

Vasconcelos (2009, s. 934) påpekar att beslutsfattandet som grundar sig på intuitionen 

antingen baseras på erfarenheter eller magkänslor. Harrison och Pelletier (1998, s. 148) 

skriver att det krävs att både interna och externa faktorer beaktas vid besluten.     

Vasconcelos (2009, s. 932) beskriver att forskare har föreslagit en beslutsprocess som grundar 

sig på logiskt, rationellt och analytiskt tänkande. Detta resulterar i att beslutsfattare använder 

olika tekniker i form av regler, överväganden och värderingsanalyser. Eisenhardt och 

Zbaracki (1992, s. 21) skriver också att omvärldsfaktorer och en hög osäkerhet leder till att 

det rationella tänkandet minskar. Ett rationellt tillvägagångssätt menar Heracleous (1994, s. 

20) kan användas för att försvara handlandet för företagen. Detta rationella tänkande är även 

något vi lär oss att använda från barnsben vilket gör det naturligt för oss. Att beslutsfattare 

anses vara rationella menar Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 22) enbart stämmer till viss del. 

Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 32) skriver också att det är individerna som är rationella 

men även att chans spelar in. Heracleous (1994, s. 20) framhäver att det finns andra faktorer 

som ska beaktas vid ett beslut. Några aspekter som omnämns är vikten av att ha en grupp som 

har varierande bakgrunder som ska arbeta tillsammans. De processer som gruppen bör arbeta 

med är att diskutera och besluten bör självmant uppkomma istället för att frambringas enligt 

Heracleous (1994, s, 21). Vasconcelos (2009, s. 933) beskriver även att intuitionen kan 

komma väl till användning under vissa omständigheter då det kan effektivisera 

beslutsfattandet. Därav skriver Vasconcelos (2009, s. 933) att intuition även är nödvändigt vid 

beslutsfattande och att det inte går att bortse ifrån det även om andra faktorer väger in. 

Peacock (2006, s. 608) lyfter fram Searles arbete vilket bekräftar att det finns en intuition hos 

individen som ligger till grund för att individen har förmågan att kunna göra mer än vad den 

säger sig kunna eller som den medvetet förstår.    

 

3.5.3 Kultur 

Det har visat sig väsentligt att se över kulturen vid beslut påpekar Gancel (2002, s. 126). Han 

förklarar att det är betydelsefullt att de berörda företagen delar med sig av värderingar och 

tankar för att se hur kulturena överensstämmer. Liknande resonemang för Nguyen och Kleiner 

(2003, s. 448) att kulturen har en avgörande roll vid förvärv. De skriver att medarbetare kan 

reagera olika på den omställning som förvärvet medför. Nguyen och Kleiner (2003, s. 448-

449) skriver att det kan innebära en omstrukturering, nya arbetsförhållanden och nya 

förutsättningar.  Appelbaum, Lefrancois, Tonna och Shapiro (2007b, s. 192) uttrycker också 

vikten av att samordna företagens kultur då alla anställda blir påverkade av förvärvet. 
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Samuels (2005, s. 22) nämner att kulturen är viktigt att integrera, annars kan den belasta och 

hindra företaget från att uppnå en optimal nivå. Han menar att risken för detta är större när de 

båda företagen har olika strategier, stilar och taktiker. Fralicx och Bolster (enligt Appelbaum 

et al., 2007b, s. 193) skriver att kulturen är en essentiell del inom förvärvet, de hävdar att det 

kan vara en avgörande faktor. Appelbaum et al. (2007a, s. 133) beskriver att företagets 

förmåga att samordna kulturen till stor del kan vara avgörande för resultatet av förvärvet. 

 

3.5.4 Strategi 

Harrison och Pelletier (1998, s. 152) uttrycker att beslut ofta följer en tänkt strategi som 

företagen använder sig av. Ytterligare en viktig faktor enligt forskarna är timing, om detta inte 

finns kan beslut vara ödesdigert. Harrison och Pelletier (2000, s. 107) fortsätter skriva att 

framgångsrika företag ofta har en god beslutsstrategi. I anknytning till detta skriver Goldman 

(2012, s. 351) att ett bristande beslut i en förvärvsprocess kan resultera i framtida problem. 

Vidare nämner han att beslut bör genomföras utefter en tänkt struktur för att kunna uppnå ett 

optimalt resultat. De strategiska beslut ett företag utför är en viktig aspekt som avgör 

företagets framtid skriver Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 17). Vaiman et al. (2012, s. 927) 

förklarar att en stor mängd information kan vara svårt för beslutsfattarna att bearbeta och detta 

kan resultera i sämre beslut. Dock nämner de att beslutsfattarna oftast inte använder all 

information som finns tillgänglig utan bara det som är hanterbart. Goldman (2012, s. 351) 

beskriver att individer har en tendens att förringa de konsekvenser som kan uppstå eftersom 

ett beslut ofta tas på simpla och enkelspåriga grunder. Han framhäver att besluten ofta beaktas 

genom trade-offs, vilka kan vara missvisande och felaktiga. Simon (1978b, s. 350) diskuterar 

att vid en förenklad värld går det att hitta optimala lösningar, annars är det enbart främst 

tillfredsställande lösningar som uppnås. 

 

3.5.5 Risker 

Det finns risker inblandade vid beslut förklarar Haspeslagh (1991, s. 53). Vidare beskriver 

han att företagsförvärv kan innefatta snabba beslut och det kan även vara problematiskt att få 

tillgång till all den information som det förvärvande företaget vill ha. När det finns höga 

risker inblandade kan det resultera i att det förvärvande företaget väljer ett sämre alternativ 

uttrycker Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 20). De menar att detta sker på grund av att 

företag undviker den höga risken. Singh (1986, s. 565) skriver att en dålig prestation driver ett 

risktagande när beslut ska tas. För att ge ett exempel beskriver Singh (1986, s. 565) att om ett 

förvärv ska genomföras ska beslutet grunda sig på hur stor chansen är att erhålla det önskade 

resultatet trots riskerna. Harrison och Pelletier (1998, s. 152) skriver att beslutsfattare kan ta 

en högre risk för att de tror att de kan undvika risken. Singh (1986, s. 564, 580) har även 

forskat om företagens beslutsfattande och risktagande. Det han kom fram till var att om en 

organisation underpresterar, finns det en tendens till att rädslan för att misslyckas tar överhand 

och därför uppstår det en ökad risk för felaktigt beslutsfattande.  
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3.5.6 Erfarenhet 

Erfarenhet har visat sig viktigt vid beslut och Sevenius (2003, s. 51) skriver att otillräcklig 

erfarenhet från företagsförvärv kan vara en faktor som är sammankopplad med risk. Ur 

artikeln (”Getting growth right”, 2004, s. 12) kan det utläsas att risker vid företagsförvärv kan 

avtas om det förvärvande företaget har genomfört förvärv återkommande gånger. Det står 

även att de företag som har erfarenhet ofta är mer medvetna och lättare kan se indikationer på 

om något inte står rätt till och att de då bör avbryta förvärvet.  Haspeslagh (1991, s. 248) 

poängterar att de individer som utför många förvärv samlar på sig erfarenheter som kan vara 

avgörande vid framtida förvärv. Haspeslagh (1991, s. 61) uttrycker att denna erfarenhet kan 

bistå företaget med mycket kunskap då varje förvärv är unikt.   

 

3.6 Tidigare forskning 

För att göra läsaren uppmärksam på tidigare forskning sammanfattas olika slutsatser som har 

forskats fram inom studiens område. Peterson (2009, s. 3) uttrycker att forskarna inom olika 

ämnesområden identifierar att det finns en normativ och en deskriptiv beslutsteori som 

förklarar vad individer bör göra respektive vad de faktiskt gör. Brunsson (2012) beskriver att 

det existerar en skillnad mellan detta då praktiken tar hänsyn till de olika situationer som kan 

uppkomma. Tarter och Hoy (1998, s. 212) hävdar att teoretiska modeller är ideal och att de 

inte visar hur det verkligen ter sig i praktiken. 

Vid en mer specifik process som företagsförvärv beskriver Perry och Herd (2004, s. 12) att 

det är komplext. Gancel (2002, s. 66) framhäver att de flesta förvärv som görs misslyckas. 

Detta understryker även Lodorfos och Boateng (2006, s. 1405) och skriver att de flesta 

företagsförvärv inte lyckas ge värde åt aktieägarna. Lodorfos och Boateng (2006, s. 1406) 

skriver att det finns många studier som framhäver bristande ledarskap och anpassning till 

strategier som förklaringar till varför förvärv misslyckas. De menar att detta inte alltid är fallet 

och att det nu finns ett större intresse av att studera de mänskliga och kulturella aspekterna vid 

ett företagsförvärv. Haspeslagh (1991, s. 39) förklarar även att det har framkommit att 

integrationen är en kritisk del vid ett förvärv.  Detta då förvärvet inte når det värde som är 

tänkt för att det finns en övertro samt att integrationen inte lyckas fullt ut. 

Forskarna menar nu att den främsta anledningen till att förvärv misslyckas anses vara icke 

överensstämmande kulturer skriver Lodorfos och Boateng (2006, s. 1407). De menar att 

ledningen ofta underskattar den mänskliga faktorn och det kulturella samspelet. Weber och 

Tarba (2012, s. 289) utvecklar detta och beskriver att beslutsprocessen brister i att 

uppmärksamma kulturen till den nivå som krävs. Marks (1997, s. 267) beskriver även att det 

finns olika dynamiker som influerar integrationsprocessen och dessa är personliga, 

organisatoriska och kulturella. 

Ytterligare aspekter som Marks (1997, s. 271) lyfter är att det visat sig allt viktigare att 

tillvarata kompetens på grund av en snabbt utvecklande teknologisk värld. Lodorfos och 

Boateng (2006, s. 1414) beskriver även att en viktig aspekt som inte bör förringas är att 

kommunikation är essentiell och kan hjälpa företagen att skapa förtroende. 
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3.7 Sammanfattning 

I den här sammanfattningen lyfts det fram väsentliga delar ur teorikapitlet som vi kommer 

bära med oss inför empiri- och analyskapitlen.  

Tidigare forskning åskådliggör att en normativ och deskriptiv beslutsprocess visar hur en 

individ kan ta ett beslut. Peterson (2009, s. 3) beskriver att skillnaden mellan dessa är att den 

normativa visar att en individ bör ta rationella beslut som grundar sig på fakta. Han menar 

dock att det inte är på detta sätt det sker i praktiken, individerna tar ibland beslut som inte kan 

anses rationella. Tarter och Hoy (1998, s. 213) menar att bidragande faktorer till detta är 

osäkerhet och risk. Denna skillnad mellan teori och praktik lyfter även Reed (2009, s. 685) 

fram. Han uttrycker att teorin är av generell art medan praktiken grundar sig på specifika fall 

och därför överensstämmer inte alltid detta. 

Vid ett förvärv är det viktigt att hålla sig inom de grundstrategier som finns inom företaget 

(Alkaraan & Northcott, 2007, s. 134; Haspeslagh, 1991, s. 9). Att upprätta en plan, fastställa 

syftet och urskilja vad som ska uppnås anses väsentligt vid företagsförvärv (Morrison et al., 

2008, s. 24; Goedhart et al., 2010, s. 2). Ett förvärv genomförs för att uppnå diverse synergier 

skriver Hillier et al. (2010, s. 787). För att uppnå synergier framhävs likartad företagskultur 

samt en väl genomförd due diligence som viktiga faktorer beskriver Gancel (2002, s. 126) och 

Nguyen och Kleiner (2003, s. 447). 

Ett företagsförvärv är nära sammankopplat med risker, dessa risker kan vara otillräcklig 

kännedom om bransch och målföretag skriver Sevenius (2003, s. 52). Goedhart et al. (2010, s. 

2) skriver att en påtaglig risk är att överskatta det värde som ska erhållas efter att förvärvet är 

gjort. Erfarenhet framhävs som en viktig egenskap hos det förvärvande företaget skriver 

Haspeslagh (1991, s. 248). Erfarenhet ökar möjligheten att identifiera om det finns 

indikationer på att förvärvet bör avbrytas (”Getting growth right”, 2004, s. 12). 

För att sammanfatta vår a priori modell, transaktionsprocessen som används vid 

företagsförvärv, återberättas de viktigaste punkterna samtidigt som vi visar modellen igen. A 

priori modellen har en väsentlig funktion för denna studie då vi varit i behov av att utgå från 

en modell för att uppnå syftet att från den empiriska undersökningen försöka utveckla 

modellen till en postmodell. Den aprioriska modellen är uppbyggd på följande sätt att den 

innehar tre faser med sju olika moment att beakta vid ett företagsförvärv. Det tydliggörs i a 

priori modellen att första momentet består av en strategisk analys vilken innefattar att det 

förvärvande företaget bör fastställa behov och målsättningar skriver Sevenius (2003, s. 14). 

Nästa moment i modellen innebär att företaget söker efter ett passande målföretag som ska 

stämma in på de kriterier som fastställts i den strategiska analysen hävdar Grundy (1996, s. 

184). Därefter ska ett preliminärt pris på målföretaget fastställas enligt Sevenius (2003, s. 82). 

Har företaget drivit förvärvet vidare till nästa moment sker en due diligence. I vår a priori 

modell kan det utläsas att det i denna essentiella due diligence process görs en granskning av 

målföretaget och alla dess beståndsdelar grundligt för att säkerställa att rätt beslut fattas 

(Sevenius, 2003, s. 99; Nogeste, 2010, s. 117). När detta har genomförts handlar det om att 

planera en struktur vad gäller betalning och de eventuella risker som kan tänkas förekomma 

framhäver Sevenius (2003, s. 123). Därefter upprättas avtal om båda parter har bestämt sig för 
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att förvärvet ska genomföras och på vilka grunder detta sker förklarar Sevenius (2003, s. 153). 

Det slutliga momentet i a priori modellen är att det sker en integration där det handlar om 

värdeskapande där företagen ska samordnas till en enhet uttrycker Harrison och Pelletier 

(2000, s. 116). 

 

 

Figur 3; A priori modell; Transaktionsprocessen 

 

Samuels (2005, s. 16) framhäver att besluten som tas under förvärvsprocessen är av stor 

betydelse. Han menar också att det är viktigt att förstå och hantera processen för att kunna ta 

rätt beslut. Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 21) beskriver att beslutsprocessen ser olika ut 

beroende på hur komplext beslut företag ska ta. Simon (1978b, s. 366) utvecklar detta med att 

beskriva att ett rationellt tänkande inte kan förklara hur ett beslut tas vid komplexa situationer. 

Den rationella beslutsprocessen är inte tillräcklig för att visa hur praktiken arbetar med detta 

enligt Heracleous (1994, s. 16). Han belyser dock att en rationell beslutsprocess kan användas 

till enklare beslut men inte vid komplexa beslut. Haspeslagh (1991, s. 51) skriver även att 

beslutsprocessen vid företagsförvärv ofta inte har möjlighet att följa den rationella processen. 

Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 33) uttrycker att intuition är ett sätt hur beslutsfattare 

agerar. Vaiman et al. (2012, s. 934) skriver att företagets strategier och kulturer är viktigt att 

beakta vid beslut. Vasconcelos (2009, s. 931) beskriver att eftersom den rationella 

beslutsprocessen inte alltid är möjlig bör den kompletteras med intuitivt tänkande. 

Vasconcelos (2009, s. 933-934) påpekar att intuitionen oftast kommer ifrån erfarenhet eller 

magkänsla. Han skriver att intuition är nödvändigt och inte bör bortses vid beslut. Weber och 

Tarba (2012, s. 289) skriver att förvärv misslyckas för att företagen brister i att 

uppmärksamma kulturen under beslutsprocessen.             
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Detta kapitel är 

uppbyggt på följande vis, de fyra fallföretagen presenteras var för sig, utifrån tre olika teman, 

vilka är företagsförvärv, förvärvsprocess och beslutsprocess. Dessa teman har fastställts med 

utgångspunkt från syftet. För att bidra till att utveckla teoretiska modeller med avseende på 

beslutsprocessen har vi valt att först redogöra för företagsförvärv då detta är den komplexa 

situation som studien utgår från. En presentation av förvärvsprocessen är till för att visa hur 

företag går tillväga i det praktiska arbetet med förvärv. Det sista temat beslutsprocess är 

väsentligt för att kunna belysa de faktorer som påverkar beslutsprocessen. Dessa tre teman 

utgör en grund för att kunna nå huvudsyftet.        

  

4.1 Konsultföretag 1 

Detta företag som har intervjuats är ett aktiebolag som bedriver en konsultverksamhet. De 

sysslar med både produkter och tjänster. I studien benämns företaget som konsultföretag 1. 

Företaget verkar i en krävande och innovativ bransch mot både företag och privatpersoner 

som kunder. Vi har intervjuat VD:n, CFO:n och marknadschefen på företaget. I nuläget 

befinner sig företaget i en situation där de står inför tillväxt förklarar VD:n. Det har visat sig 

att lönsamheten för företaget är ytterst viktigt och detta framhäver CFO:n. I anknytning till 

detta talade VD:n om för oss att företaget vill öka lönsamhetsmässigt och förvärv är ett sätt att 

göra detta. Marknadschefen understryker att företagsförvärv är ett sätt för att de ska kunna 

expandera och VD:n beskriver vikten av att följa med i utvecklingen för att kunna förutse 

kundernas behov och önskemål (personlig kommunikation, 4 april 2013).  

 

4.1.1 Företagsförvärv 

Företaget utför emellanåt företagsförvärv och det finns olika anledningar till varför de ser 

förvärv som ett bra alternativ. Delvis förvärvar de för att kunna komplettera det befintliga 

utbudet förklarar marknadschefen. Hon förklarar att ett målföretag anses vara attraktivt om de 

har ett utbud som passar in i företaget. Ännu ett skäl som VD:n utvecklar är att erhålla 

kompetens och bli av med konkurrenter. Därtill är utvecklingspotential väsentligt för om de 

ska genomföra förvärv eller inte påpekar marknadschefen (personlig kommunikation, 4 april 

2013). Vi tolkar det som att dessa motiv är de viktigaste för företaget, det blev tydligt att det 

fanns olika utgångspunkter för att förvärva. Även om ett förvärv kan tillföra företaget olika 

saker påpekar VD:n att det är hårt arbete och tar mycket tid (personlig kommunikation, 4 april 

2013). 

Det framkommer av VD:n att det finns ett strategiskt tänkande bakom de företagsförvärv som 

de planerar att genomföra. I samma spår resonerar marknadschefen, målföretaget ska passa in 

i företagets egna affärsplan för att båda företagen ska erhålla värde (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). Att strategiskt tänkande blir en viktig faktor märktes eftersom 

de lägger vikt vid vilket företag som ska förvärvas. 
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För samtliga förvärv finns det en välstrukturerad process som företaget följer påpekar VD:n. 

Det handlar även om att göra snabba bedömningar och en övergripande analys. Vidare 

förklarar VD:n att de kan vinna tid genom detta arbetssätt och ofta kommer de nära samma 

resultat som om de skulle sitta och göra omfattande beräkningar och bedömningar. CFO:n 

lyfter fram att historiken för målföretaget är en nyckelfaktor för att kunna göra ett antagande 

om vad målföretaget kan tillföra i framtiden (personlig kommunikation, 4 april 2013). Vi har 

tolkat respondenterna som att historisk fakta bör granskas, men det får dock inte ta överhand 

då de anser att de kan erhålla ett trovärdigt resultat genom att logiskt resonera kring detta.     

När företaget ska förvärva ser de till att inte ta alltför stor risk framhäver marknadschefen, 

utan de vill hellre vara relativt säkra på att det är rätt målföretag som förvärvas. VD:n styrker 

detta med att säga ”… hur kan vi ta så låg risk som möjligt och hur kan vi göra en så bra affär 

som möjligt.”. Även om omvärlden är riskfylld är det främst de interna faktorerna som har 

störst påverkan vid förvärv berättar marknadschefen (personlig kommunikation, 4 april 2013). 

När konsultföretag 1 intervjuades tolkade vi det som att det alltid finns externa risker men det 

är också viktigt att beakta de interna faktorerna. Slutligen framhäver marknadschefen ”... det 

tar enormt mycket tid och resurser, engagemang och mycket investering…” (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). 

 

4.1.2 Förvärvsprocess 

Företagets förvärvsprocess följer en struktur som de alltid använder enligt VD:n. Den är 

upparbetad från både erfarenhet samt från teorier. Han säger att processen har blivit reviderad 

desto mer erfarenhet de fått. Däremot poängterar VD:n att förvärvsprocessen som finns i 

dagsläget är välfungerade och den kommer inte förändras något märkbart. Detta styrker även 

marknadschefen och framhäver att förvärvsprocessen följer en bearbetad plan som har 

arbetats fram under flera år och den grundar sig mycket på erfarenheter (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). 

Arbetet med förvärv inleds med att ett målföretag identifieras där marknadschefen beskriver 

olika tillvägagångssätt för hur målföretag söks. Hon beskriver att företaget delvis letar aktivt 

efter målföretag, men det finns även situationer när de blir tillfrågade av andra företag som är 

intresserade av att ingå i koncernen. Det förekommer också att företaget anlitar konsulter för 

att söka företag, dock är detta inte lika vanligt enligt marknadschefen. Hon säger också att 

detta steg kan ta tid, men huvudsaken är att de hittar ett passande företag (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). CFO:n beskriver att när arbetet med ett förvärv är inlett skrivs 

ett letter of intent för att tydliggöra avsikten med förvärvet (personlig kommunikation, 4 april 

2013). 

För att vara medvetna om risker och omvärlden berättar marknadschefen att de utför analyser 

för att se vad det är för risker som kan vara kopplat till förvärvet. Det uttrycks även av VD:n 

att de utför omvärldsanalyser och riskanalyser för att kunna ta omvärlden i beaktning 

(personlig kommunikation, 4 april 2013). CFO:n uttrycker även att det används 

investeringskalkyler för att säkerställa att företaget är lönsamt och har ett positivt kassaflöde 

(personlig kommunikation, 4 april 2013). 
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Due diligence processen som är nästa steg för företaget berättar marknadschefen är en av de 

viktigaste delarna i förvärvsprocessen. CFO:n beskriver due diligence processen som en 

viktig grund för att kunna värdera målföretaget och för att kunna besluta om de vill fortsätta 

med förvärvet. I detta skede görs det beräkningar och grundliga utvärderingar för att få ta del 

av den information som behövs för att kunna avgöra om de vill fortsätta med förvärvet enligt 

CFO:n. VD:n beskriver att det är standardiserat för dem att använda en due diligence och det 

framhävs också att historik kan ge en viss indikation men att nuläget är en viktig del som inte 

får glömmas bort (personlig kommunikation, 4 april 2013). Detta har uppmärksammats som 

en naturlig del av ett förvärv för att kunna veta om målföretaget anses vara passande. Det 

märktes under intervjuerna med konsultföretag 1 att det var en viktig process som de inte 

frångår. 

VD:n beskriver integrationen som en successiv process där målföretaget arbetas in för att 

fungera i det förvärvande företaget. Han framhäver dock att de inte använder en omfattande 

checklista utan de har vissa punkter för att säkerställa att målföretaget blivit fullt integrerat. 

Integration är en del av förvärvsprocessen som är viktig för att det nya företaget ska komma 

in och kunna verka i företaget säger marknadschefen. CFO:n beskriver att när förvärv väl är 

genomfört är det många delar som ska integreras. Däremot beskriver han att processen inte är 

fullt utvecklad, det finns planer för hur integrationen ska gå tillväga men att integrationen 

alltid kan förbättras (personlig kommunikation, 4 april 2013). Vi har tolkat detta som att det är 

en essentiell del som det behövs arbetas med för att få in företaget i den egna verksamheten. 

Det uppenbarade sig för oss att detta är en löpande process som pågår under lång tid. Sedan 

sker en uppföljning av det integrerade företaget men inte nödvändigtvis på ett alltför 

strukturerat sätt säger marknadschefen (personlig kommunikation, 4 april 2013).  

 

4.1.3 Beslutsprocess 

I anknytning till beslutsprocess berättar VD:n om begreppet blink theory, ett sätt att kunna ta 

snabba beslut och ändå erhålla ett likartat resultat som om det skulle ta längre tid. VD:n säger 

”… du kan göra otroligt snabba bedömningar, du kan nästan analysera allt på 30 sekunder…”. 

Han förklarar att intuitionen gör att de kan ta snabba och korrekta beslut på en övergripande 

nivå utan att behöva utföra en mängd omfattande analyser. VD:n framhäver ”Har du de stora 

dragen rätt kan du inte göra allt helt fel…”. Det tydliggörs av VD:n att det är viktigt att arbeta 

med en helhet och sin egen känsla vilket finns med under hela processen vid förvärv. Detta 

beskriver CFO:n genom att berätta ”… det är mycket känsla och mycket blink theory…”. 

Liknande diskuterar VD:n att det finns en känsla för om det är rätt eller fel. Han utvecklar 

detta med att prata om mjuka värden och en känsla för vilka människor det går att lita på för 

att kunna utvecklas. För att kunna ha rätt känsla och uppfattning framhäver VD:n att detta 

bygger på erfarenhet. Detta styrker marknadschefen som för ett liknande resonemang, att 

erfarenhet är viktigt under processens gång och leder till effektivitet (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). Vi tolkar det som att erfarenhet är oerhört viktigt att ta tillvara 

på och bära med sig för att kunna ta beslut, erfarenhet ger en känsla för om rätt beslut tas.           
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Vid beslut om företagsförvärv bör bland annat hård fakta beaktas, men marknadschefen säger 

även att ”… man måste blanda in lite magkänsla också”. Marknadschefen utvecklar att 

magkänslan ofta innefattar en känsla om personkemi, detta för att kunna arbeta tillsammans 

efter att förvärvet blivit genomfört. I liknande resonemang diskuterar VD:n att det ska finnas 

en känsla för människor och att magkänslan kan vara en indikation på att något inte står rätt 

till (personlig kommunikation, 4 april 2013). Att förlita sig på magkänslan och beakta de 

människor som finns inblandade tolkas som en viktig del ur detta resonemang. VD:n förklarar 

att de åtgärdar problem direkt om något känns oklart. VD:n säger ”… så fort du har en känsla 

i magen då måste du agera”.  I anknytning till detta beskriver CFO:n att det är viktigt att ha en 

känsla för om det är ordning i målföretagets bokslut och redovisning (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). 

VD:n framhäver vikten av att utföra de beräkningar som normalt tillhör en förvärvsprocess 

men det framhävs även att det är viktigt att kunna göra en översiktlig analys. Han uttrycker att 

det först handlar om att göra en rationell bedömning för att därefter börja gräva i siffrorna. 

Detta styrker CFO:n och framhäver att kalkyler och beräkningar görs löpande, dock kan detta 

ske på ett mindre kontrollerbart och mer övergripligt sätt om det är ett mindre förvärv. I dessa 

fall understryker CFO:n att den övergripande översikten ofta grundar sig på hur det har sett ut 

historiskt för målföretaget (personlig kommunikation, 4 april 2013). Att det görs riskanalyser 

av olika slag är standardiserat förklarar marknadschefen. Däremot poängterar marknadschefen 

”… det är inte det som är det avgörande för om ett förärv blir av eller inte”. Marknadschefen 

framhäver interna faktorer och mjuka delar som väsentliga. Hon beskriver att ett målföretag 

inte alltid visar de optimala siffrorna vid beräkningar, men om de ser att det finns potential 

kan detta väga tungt i beslutet om ett förvärv ska genomföras (personlig kommunikation, 4 

april 2013). Vi kan utläsa vikten av att det finns flertalet faktorer som väger in för om ett 

förvärv ska genomföras. Även om beräkningarna inte är optimala kan de se andra aspekter 

som väger in som utvecklingspotential, vilket är betydelsefullt.  

 

4.2 Konsultföretag 2 

Detta företag är ett aktiebolag som mestadels är konsulter och benämns konsultföretag 2. 

Företaget arbetar mycket med att utveckla innovativa lösningar för kunderna. De främsta 

kunderna är andra företag som de levererar lösningar och produkter till. I detta företag har 

affärsutvecklingschefen och affärsområdeschefen intervjuats. Som det ser ut i dagsläget är 

företaget på väg att äntra en tillväxtfas där de fokuserar på att expandera berättar 

affärsområdeschefen. Han menar att företagsförvärv är en del för att kunna uppnå detta. I 

enighet med detta berättar affärsutvecklingschefen att förvärv är ett sätt för att kunna växa 

vilket passar företagets kommande tid (telefonintervju, 15 april respektive 12 april 2013). 

Affärsområdeschefen tillägger att företagsförvärv är ett angreppssätt för att kunna öka 

lönsamheten i företaget. Detta understryks genom att affärsutvecklingschefen säger ”… det 

behöver nödvändigtvis inte vara väldigt lönsamt redan från starten, bara vi ser att det finns en 

möjlighet att göra dem lönsamma.” (telefonintervju, 15 april respektive 12 april 2013).    
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4.2.1 Företagsförvärv 

I de situationer då företaget överväger att genomföra förvärv finns det olika förklaringar till 

varför detta gynnar företaget. Affärsområdeschefen beskriver att förvärv är ett sätt för att 

stärka sig på andra geografiska områden. Liknande resonemang för affärsutvecklingschefen, 

när de eftersträvar att komma igång på nya marknader är det till fördel om de förvärvar ett 

företag som redan är etablerad inom detta geografiska område (telefonintervju, 15 april 

respektive 12 april 2013). Därtill berättar affärsområdeschefen att ett annat motiv till förvärv 

är att företaget erhåller ytterligare kompetens (telefonintervju, 15 april 2013).  

När företaget ska förvärva använder de sig av en dokumenterad förvärvsstrategi uttrycker 

affärsutvecklingschefen. Dessutom uttrycker han vikten av att målföretaget ska falla inom 

ramen för företagets affärsstrategi. Detta styrks även av affärsområdeschefen som säger att de 

använder sig av en processbeskrivning där det tydligt framgår hur de ska gå tillväga när de 

förvärvar (telefonintervju, 12 april respektive 15 april 2013). Det uttrycks att de i huvudsak 

följer denna beskrivning vid samtliga förvärv enligt affärsområdeschefen. Som det redan 

beskrivits är strategin en viktig faktor vid förvärv och förutom detta berättar 

affärsområdeschefen ”… kulturen är väldigt viktig…”. Detta framkommer även av 

affärsutvecklingschefen som framhäver att kulturen är en framgångsfaktor, då kulturerna och 

tankesätten bör överrensstämma för att förvärvet ska bli lyckat (telefonintervju, 15 april 

respektive 12 april 2013). Utöver detta framhäver affärsutvecklingschefen att de fall 

misslyckade förvärv som genomförts bland annat berott på att kulturen och tankesättet skiljt 

sig åt. Det finns en risk i detta förklarar affärsutvecklingschefen och lyfter fram att detta kan 

vara till nackdel om dessa aspekter skiljer sig åt alltför mycket. Liknande säger 

affärsområdeschefen ”Det ena var ett strukturellt fel, … I något fall kulturellt 

fel…”(telefonintervju, 12 april respektive 15 april 2013). Tolkningen från dessa intervjuer har 

resulterat i att vi har identifierat kultur och människor som viktiga faktorer och dessa har en 

betydande roll vid företagsförvärv. 

Företaget är noga med att inte ta ett alltför stort risktagande, utan de är hellre försiktiga då de 

vet att det finns risker kopplade till förvärv berättar affärsområdeschefen. Han förklarar att de 

försöker överblicka marknaden för att möjliggöra att de kan ana vilka risker som eventuellt 

kan tänkas förekomma i framtiden. De risker affärsområdeschefen ser är kopplat till 

integrationen då detta är en svår uppgift att hantera (telefonintervju, 12 april respektive 15 

april 2013).  

 

4.2.2 Förvärvsprocess 

Det används en specifik process för förvärv enligt affärsområdeschefen, dock påpekas det att 

alla förvärv är unika (telefonintervju, 15 april 2013). Affärsområdeschefen beskriver att de 

målföretag som är av intresse värderas utifrån olika värderingsprinciper för att se om de kan 

nå till de parametrar som företaget vill uppnå. Affärsutvecklingschefen berättar för oss att 

värdering kan ske utefter många olika teoretiska modeller men att det snarare handlar om att 

ha en diskussion och en förhandling kring olika scenarier. Han utvecklar detta med att säga att 

de diskuterar framtidsutsikterna i form av möjligheter och risker innan de väljer att fortsätta 
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(telefonintervju, 15 april respektive 12 april 2013). Förutom att förvärvet ska passa företagets 

strategier, tolkar vi det som att affärsområdeschefen och affärsutvecklingschefen utöver dessa 

även ser över flera olika scenarion om hur det kan utvecklas i framtiden.  

Affärsområdeschefen uttrycker att det inledande arbetet bland annat innefattar ett möte där 

båda företagen ska få en uppfattning om varandra för att se om förvärvet bör genomföras. 

Affärsutvecklingschefen framhäver också att målföretaget utvärderas först för att se om det 

passar företagets affärsstrategier. Sökandet efter målföretaget är en kontinuerlig process enligt 

affärsutvecklingschefen (telefonintervju, 15 april respektive 12 april 2013). 

Affärsutvecklingschefen uttrycker att det genomförs en grundlig due diligence där de går 

igenom förutsättningar för företaget och för marknaden. I denna due diligence säger 

affärsutvecklingschefen att de får ta del av allt material om målföretaget för att grundligt 

granska dessa, exempelvis redovisning, lager, personal och kompetens. Affärsområdeschefen 

beskriver även due diligence processen som ett grundligt och omfattande arbete där 

detaljerade checklistor används för att bedöma målföretaget (telefonintervju, 12 april 

respektive 15 april 2013). Om due diligence granskningen ser bra ut börjar företaget 

implementera köpet beskriver affärsområdeschefen. Affärsutvecklingschefen beskriver att de i 

detta skede har fått tillräckligt med information för att börja värdera hur mycket målföretaget 

är värt. Detta framhäver affärsutvecklingschefen som en problematisk process där de måste 

komma överens om ett pris (telefonintervju, 15 april respektive 12 april 2013).  

Integrationen är nästa steg och affärsområdeschefen framhäver detta som en viktig del av 

arbetet vid förvärven, de har omfattande checklistor för att utföra detta. Detta understryker 

affärsutvecklingschefen som säger att integrationen är en av de viktigaste delarna med ett 

förvärv, det är här det riktiga arbetet börjar. Han beskriver även att de använder sig av en lång 

checklista med många olika punkter för att säkerställa att inget missas (telefonintervju, 15 

april respektive 12 april 2013). Däremot poängterar affärsutvecklingschefen att ”Vi kan nog 

bli bättre där också ärligt talat… och den här checklistan den växer för varje förvärv som vi 

gör.” (telefonintervju, 12 april 2013). Integrationen har visat sig svår att genomföra, detta 

märktes då respondenterna förklarade att det är mycket som ska utföras och många delar som 

ska integreras. Det räcker inte att företaget enbart lär sig nya processer, kultur och värderingar 

ska också införlivas i det förvärvade företaget.  

 

4.2.3 Beslutsprocess 

Det visade sig från affärsområdeschefen att det är viktigt att strategin och kulturen 

överensstämmer för att det ska vara möjligt att integrera och arbeta som ett företag. Han säger 

att företagens kulturer ska matcha varandra inför ett fortsatt samarbete. 

Affärsutvecklingschefen styrker att detta är en viktig del. Han beskriver att de tidigare 

förvärven som inte blivit framgångsrika varit bristfälliga i passningen mellan kulturerna 

(telefonintervju, 15 april respektive 12 april 2013). Affärsområdeschefen säger att det finns 

fall där de har känt att allt inte stämmer överens, det kan vara att de identifierat vissa risker 

som kan uppstå som gör att integrationen kan vara svår att genomföra samt att det funnits 
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kulturella skillnader. Affärsområdeschefen framhäver att det ska kännas bra på den punkten 

om de ska gå vidare med förvärvet (telefonintervju, 12 april respektive 15 april 2013).  

Affärsutvecklingschefen berättar för oss att magkänsla alltid finns, men han framhäver att ”… 

magkänslan har ju ofta någon liten faktagrund bakom sig…”. Han förklarar att det kan se bra 

ut på pappret men det kan ändå finnas en viss oro och oftast har denna oro en naturlig 

förklaring. Han menar att det inte enbart går att förlita sig på magkänslan utan att det gäller att 

gräva i den fakta som finns. (telefonintervju, 12 april 2013).  

 

4.3 Tillverkandeföretag 1 

Detta är ett producerande företag som benämns tillverkandeföretag 1 i denna studie. Företaget 

är nischad till ett fåtal unika produkter med en vision om att bli marknadsledare. VD:n och 

CFO:n för detta företag har intervjuats för att få ta del av erfarenheter och tankar kring 

företagsförvärv och beslutsprocessen. CFO:n förklarar att de i dagsläget vill växa ytterligare 

och förvärv är ett sätt för att uppnå detta. CFO:n säger ”… det går fort, vill du växa och nå 

fram till ditt mål då går det undan…”. Han förklarar att det krävs enorma resurser och att det 

är tidskrävande om företaget enbart skulle växa organiskt. VD:n styrker detta och talade om 

att de står inför en expansionsfas, det kan utläsas i strategin att förvärv är en del av 

utvecklingen för att öka både i Sverige och internationellt (personlig kommunikation, 24 april 

2013). Förvärv är ett sätt att höja volymerna och erhålla en ökad försäljning framhäver VD:n. 

Han beskriver att företaget främst vill förvärva inom det egna säljnätverket, men uppstår det 

andra möjligheter är de öppna för förslag (personlig kommunikation, 24 april 2013). Detta 

resonemang visar att företaget har som målsättning att expandera och nå marknader. Förvärv 

är en viktig process för att denna utveckling ska kunna möjliggöras då detta är en omöjlig 

uppgift om det endast skulle ske organiskt.  

 

4.3.1 Företagsförvärv 

När företaget förvärvar förklarar VD:n de potentiella målföretagen i huvudsak är företag som 

redan ingår i det egna säljnätverket. CFO:n nämner att övervägandet vid förvärv handlar om 

att skaffat sig ett konkurrensövertag genom att köpa konkurrenter och distributörer. 

Ytterligare motiv är att de ska kunna komplettera den befintliga produktportföljen påpekar 

CFO:n. Utöver detta tillägger VD:n att förvärv är ett sätt för att få ytterligare kompetens, 

samordningsfördelar samt att det går att finna nya marknader där de kan utvecklas (personlig 

kommunikation, 24 april 2013).  

CFO:n framhäver en viktig aspekt som är ”… du måste ha klart för dig vad det är du faktiskt 

vill uppnå med förvärvet”. Han menar att det är viktigt att ha klart för sig vad syftet är med 

förvärvet och detta ska fastställas. Det utvecklas av CFO:n att ett fastställt syfte gör att det blir 

betydligt lättare att styra förvärvsprocessen då företaget vet vilka beräkningar som ska göras 

och vad som ska beaktas. Utöver detta berättar VD:n att strategin är avgörande och de är noga 

med att se om målföretaget passar in och kompletterar företaget. CFO:n betonar att 

”Management är väldigt viktigt vid förvärv att man utvärderar och vet hur man ska hantera 
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detta” (personlig kommunikation, 24 april 2013). Vikten av att inneha ett fungerande 

management har framhävts som en framgångsfaktor vid förvärv.  Detta understryks av att 

VD:n även påtalar ett passande och fungerande management för att förvärv ska kunna nå 

framgång (personlig kommunikation, 24 april 2013).  

Vad gäller risker vid förvärv diskuterar CFO:n att de flesta risker går att ta med i 

beräkningarna. Han menar att de kan ha ett övertag om de har kännedom om sin bransch och 

om de kan avgöra eventuella risker som kan tänkas påverka företaget i framtiden. Detta styrks 

av VD:n som beskriver att de utför riskanalyser för att kunna ta hänsyn till detta i samband 

med förvärv. Ännu en risk som finns inblandad vid förvärv är när budskapen mellan företagen 

inte når fram förklarar CFO:n. Han säger ”… det viktiga är hur du förmedlar förvärvet, vad, 

hur det sägs och vem man pratar med”.  CFO:n menar med detta att budskapet ska förmedlas 

på rätt sätt och att det krävs ett bra management för att det inte ska uppstå problem (personlig 

kommunikation, 24 april 2013). Baserat på detta tolkar vi det som att CFO:n anser att 

management är en central del vid förvärv för att kunna hantera svårigheter under processens 

gång. CFO:n framhäver att förvärv är en riskfylld process att genomföra. Instämmande är 

VD:n som beskriver att det framförallt finns risker förknippade med integrationen. VD:n 

säger ”… upp med riskerna för att kunna få en diskussion kring dessa och hantera för då blir 

det snarare en möjlighet”. Han menar att det är viktigt att ta itu med riskerna istället för att 

ignorera dem då detta kan leda till problem i ett senare skede (personlig kommunikation, 24 

april 2013).  

 

4.3.2 Förvärvsprocess 

Förvärvsprocessen inleds enligt VD:n genom att söka och hitta intressanta objekt att förvärva. 

Vidare beskriver han att de därefter överblickar finansiella siffror för att få en uppfattning om 

målföretaget. Förvärvsprocessen kan inledas på olika sätt, delvis kontaktar företaget de 

målföretag som är intressanta berättar CFO:n. Han berättar att de ofta har ett möte direkt för 

att kunna känna av företagets kultur, människor och om det skulle kunna vara ett passande 

företag. I enighet med detta förklarar VD:n vikten av att försöka få sig en uppfattning om 

kulturerna överensstämmer (personlig kommunikation, 24 april 2013). Vår tolkning är att det 

finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till redan i det inledande skedet. Det är viktigt att 

företaget skapar sig en uppfattning om målföretaget och en kännedom om varandras 

målsättningar. CFO:n beskriver att det märks i ett tidigt skede om det finns ett intresse från 

båda parter (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

Därefter läggs det fram ett förslag till styrelsen, detta säger VD:n är ett enkelt förslag på några 

sidor som innehåller information om målföretaget.  Han beskriver att det skrivs ett letter of 

intent om det finns ett intresse av att förvärva målföretaget. VD:n förklarar att detta gör att 

företaget kan börja gå in på detaljer genom en due diligence process. CFO:n berättar att de 

utför en legal, finansiell och en personlig due diligence. Den personliga due diligence 

säkerställer att rätt människor kommer in i verksamheten. CFO:n diskuterar vidare att detta 

steg i förvärvsprocessen kan ge en indikation och vägledning för att se om deras antaganden 

överensstämmer. VD:n förklarar också att de gör en due diligence, bland annat på ledningen 
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om de ser att det finns ett behov av detta. Han förklarar att due diligence processen granskar 

kulturer och kompetenser. VD:n förklarar att ambitionen ska finnas där, IQ och EQ är något 

de beaktar (personlig kommunikation, 24 april 2013).  

I den finansiella due diligence processen berättar CFO:n att de helst går igenom historik 

mellan fem till tio år. Han vill också se om ledningen kan förklara det som har skett historiskt, 

detta ger en indikation på om de har en överblick över verksamheten vilket är oerhört viktigt. 

Under denna tidpunkt utvecklar CFO:n att det tydligt märks om ledningen på målföretaget 

inte har denna överblick på verksamheten och CFO:n säger ”Där avslöjar man sig direkt”. Det 

beskrivs av honom att vissa av sakerna som hittas under due diligence processen kan göra att 

risken är större att förvärva och då beaktas detta i beräkningarna. Utöver detta granskas också 

resultateffekt, cashflow, lager och leverantörsskulder vilket är viktiga aspekter för företaget 

framhäver CFO:n. Slutligen säger han att en kontroll på försäljningspriser, inköpspriser och 

vad målföretaget tjänar på produkterna utförs (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

Vid integrationen fick vi reda på att det finns en plan upprättad och CFO:n säger ”Vi har en 

plan där vi går igenom alla stora implementationsfaserna”. Han beskriver att det delvis 

handlar om att lära ut system, utbildning och kulturen. Detta styrker VD:n som förklarar att de 

följer en checklista för att pricka av det som behöver utföras. Han tillägger att detta delvis kan 

vara kunder, personal och offentliggörandet av förvärvet (personlig kommunikation, 24 april 

2013). Det framgår att integrationen är en av de viktigaste delarna och att det finns en 

noggrannhet av prioritering för att kunna samordna företagen.   

VD:n berättar också att de aktivt arbetar med att prata och ha en levande process med 

målföretaget. Han nämner att de använder sig av veckovisa möten med nyckelpersoner i det 

förvärvade företaget för att kunna vägleda dem rätt (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

Vi tolkar det som att företaget verkligen ser till att integreringen fullbordas för att 

målföretaget ska känna att de är en enad del av företaget. Detta understryks av CFO:n som 

säger ”… vi har veckomöten för att se till att det rullar på och stämmer av för att säkra upp”. 

VD:n betonar vikten av att både ha en checklista och möten. Avslutningsvis berättar han att 

det är viktigt att ha respekt för förvärv och även för integrationen. VD:n påpekar att det är 

viktigt att det finns en ambition hos ledningen i det förvärvade företaget att fortsätta utvecklas 

trots att de blir en del av större koncern (personlig kommunikation, 24 april 2013).   

 

4.3.3 Beslutsprocess 

VD:n diskuterar att det ofta är implementeringen och de mjuka värdena som kan gå fel vid 

förvärv. Detta eftersom att företaget kan läsa in sig på finansiella siffror och branschen vilket 

gör att de får en bra förståelse. CFO:n berättar för oss att ” Det är viktigt att känna sin bransch 

och olika former av risker…”. Detta styrker VD:n som resonerar kring förståelsen för 

branschen och hur en viss bolagsstorlek har betydelse på värderingen av målföretaget. Han 

anser att detta inte kan lösas med generella modeller. VD:n framhäver vikten av att känna sig 

för och inte bara förlita sig på kalkyler (personlig kommunikation, 24 april 2013). En tolkning 

av detta är att beslut kan underlättas om det finns en kännedom om branschen och 

målföretaget. Att inte enbart beakta och förlita sig på finansiell fakta som utgångspunkt vid 
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värdering är viktigt att bära med sig då detta kan vara missvisande. VD:n säger ”… det gäller 

att ha is i magen…”.  Han beskriver att de inte får ha för bråttom vid förärv, då risken är att de 

kan gå miste om viktiga aspekter som bör beaktas (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

VD:n uttrycker att det är viktigt att ta hänsyn till de olika kulturerna som kan finnas i varje 

företag och även i de olika länderna, om förvärven sker internationellt. Att det finns en bra 

ledning i målföretaget är något de även tar hänsyn till och CFO:n säger ”… får man inte ett 

management på plats som är bra, det är absolut största risken”.  Detta styrker VD:n som 

förklarar att det underlättar om det finns ett förtroende för ledningen som finns i målföretaget 

(personlig kommunikation, 24 april 2013). CFO:n berättar att de beräkningar som sker i due 

diligence processen står för det mesta i beslutsunderlaget men att det alltid finns en känsla 

som följer med under hela processens gång. Vidare beskriver han att känslan på ett sätt 

återspeglas i beräkningarna genom att diskonteringsräntan ökar om de tror att det är en större 

risk. Avslutningsvis poängterar CFO:n att de vill visa all fakta och alla beräkningar som 

besluten har grundat sig på för styrelsen (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

VD:n berättar att det ofta uppstår situationer där de funderar över om det verkligen kan vara 

på det viset att beräkningarna stämmer med verkligheten. Han förklarar att när osäkerhet 

uppstår kan den regleras med tilläggsköpeskillingar. CFO:n säger ”Det finns oerhört mycket 

saker som finns bakom det hela som man erfarenhetsmässigt kan lära sig…, men som kan 

vara svårt att läsa sig till”.  CFO:n förklarar att det behövs en känsla för hur människor 

fungerar, det är inte enbart en matematisk process även om de flesta risker går att anpassa i 

beräkningarna. VD:n för liknande resonemang, om kreativiteten finns kan de flesta problem 

lösas och det är här erfarenheten kan vara avgörande (personlig kommunikation, 24 april 

2013). Utifrån detta är erfarenhet en viktig utgångspunkt i beslutsfattandet. Att bära med sig 

erfarenhet och känsla är viktiga utgångspunkter vid beslutsfattandet. Detta styrker CFO:n som 

säger ”Företagsförvärv bygger extremt mycket på erfarenhet” (personlig kommunikation, 24 

april 2013).       

 

4.4 Tillverkandeföretag 2 

Ytterligare ett aktiebolag har deltagit i studien och de bedriver tillverkning och försäljning av 

produkter. I studien benämns företaget tillverkandeföretag 2. På detta företag intervjuades 

koncernchefen och koncernekonomichefen. Sedan verksamheten startade har de haft en 

ambition att internationalisera verksamheten berättar koncernekonomichefen. Förvärv har 

skett kontinuerligt som en del av utvecklingen och detta återfinns i företagets strategi 

framhäver han. Det finns ett omfattande och brett produktsortiment och omsättningen sedan i 

fjol har ökat berättar koncernchefen (personlig kommunikation, 26 april 2013). Vidare 

utvecklar han att tillväxten har ökat genom åren och detta har både skett organiskt och genom 

förvärv. Koncernekonomichefen påpekar att företaget innehar en stadig finansiell situation 

vilket gör att de kan förvärva (personlig kommunikation, 26 april 2013).       
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4.4.1 Företagsförvärv 

Koncernchefen berättar att de förvärvar flera gånger om året. Det kan finnas olika motiv till 

varför de förvärvar, i vissa fall handlar det om att förvärva ett företag som har ett liknande 

produktsortiment, detta möjliggör att försäljningen kan öka framhäver koncernchefen. Samma 

resonemang för koncernekonomichefen och beskriver att verksamheten karaktäriseras av att 

komplettera produktsortimentet och nå ut på nya marknader (personlig kommunikation, 26 

april 2013). Koncernchefen berättar att det är lättare att förvärva ett företag som redan finns 

på en marknad snarare än att starta något eget från grunden. Det kan tilläggas att företaget 

även erhåller kompetent personal som är kunniga inom särskilda områden. Det som 

eftersträvas är lönsamhetssynergier och tillväxt uttrycker koncernchefen (personlig 

kommunikation, 26 april 2013).    

Koncernchefen säger ”… det måste passa in i våra strategier på ett rimligt sätt annars går vi 

inte vidare…”. Att förankra förvärv till företagets strategier styrker även 

koncernekonomichefen. Utöver detta berättar han att det har varit lyckosamt att använda deras 

förvärvsmodell (personlig kommunikation, 26 april 2013). Han uttrycker att utgångspunkten i 

denna är att utveckla synergier som finns och detta ska åstadkommas genom att integrera 

målföretaget med hjälp av de resurser som finns. Därtill berättar koncernekonomichefen och 

koncernchefen att förvärvssituationerna ser olika ut och något de anser är viktigt är att skapa 

förtroende och relationer. Detta har varit en betydelsefull utgångspunkt vid samtliga förvärv 

och koncernchefen förklarar att förtroende är det viktigaste att skapa och detta har visat sig 

framgångsrikt (personlig kommunikation, 26 april 2013). När koncernchefen och 

koncernekonomichefen intervjuades framgick det att en stor nyckelfaktor är förtroende. Det 

har visat sig att förtroende är en av de viktigaste delarna, det är något de arbetar med från start 

och längs hela processen. 

Koncernekonomichefen fortsätter med att säga ”… man måste kunna vara flexibel, hantera 

och anpassa sig efter situationen…”. Det krävs att företagen vågar ta risker i samband med 

förvärv, det går inte att fastställa alla risker förklarar koncernekonomichefen. Företaget gör 

förvärv återkommande gånger och koncernchefen förklarar att det finns risker kopplade till 

detta. Han förklarar att det kan finnas risker med marknaden men även med de bedömningar 

och beräkningar som görs, som inte alltid blir som förväntat. Utöver detta kan det bli 

svårigheter om målföretagets produkter inte passar in och om försäljningen inte ökar i den 

takt som det från början troddes förklarar koncernchefen (personlig kommunikation, 26 april 

2013). Koncernekonomichefen berättar att de arbetar med många förvärv och ibland räcker 

inte resurserna till för att erhålla de synergier som eftersträvas (personlig kommunikation, 26 

april 2013). Risker som finns går inte alltid att kontrollera då det är svårt att förutspå 

marknaden och detta har visat sig tydligt. Ytterligare risker är att säkerställa att synergierna 

uppnås. Även här har vi fått erfara att förvärv är en lång process som tar mycket tid, kraft och 

har många komponenter att balansera. 
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4.4.2 Förvärvsprocess 

När frågan om företagsförvärv kommer upp berättar koncernekonomichefen ”Vi försöker 

bygga en sådan här process på förtroende…”. Koncernchefen instämmer och förklarar att det 

handlar om att skapa ett förtroende för att målföretaget delvis ska veta att förvärvet kommer 

gynna dem. Förvärvsprocessen kan inledas på olika sätt säger både koncernchefen och 

koncernekonomichefen. Antingen kan det vara på det viset att företaget vet om att ägaren i ett 

annat företag ska gå i pension och då kan det finnas ett intresse av att förvärva berättar 

koncernchefen. Koncernekonomichefen beskriver att det i andra fall kan komma signaler ifrån 

dotterbolagen och att de ger förslag på objekt som kan passa bra in i verksamheten. 

Ytterligare ett sätt kan vara att företaget analyserar marknaden och att de kan identifiera 

objekt som finns inom ett visst marknadsområde eller produktområde. Avslutningsvis säger 

koncernchefen att det sker en relativt stor gallring innan dess att de intressanta målföretagen 

visar sig (personlig kommunikation, 26 april 2013). Då det finns flertalet sätt att hitta 

potentiella målföretag har det visat sig att företaget är medvetna om vilket målföretag de ser 

som de primära. De har möjlighet att göra jämförelser och kan avgöra vilka funna målföretag 

som är de bästa handlingsalternativen och göra val därefter.  

När ett intressant målföretag har hittats är nästa steg vanligtvis att företagen träffas. 

Koncernchefen berättar vad de bör tänka på vid ett sådant möte och han säger ”… det 

viktigaste då är att skapa ett förtroende” I enighet med detta framhäver 

koncernekonomichefen att det är viktigt att kommunicera och skapa ett förtroende (personlig 

kommunikation, 26 april 2013). Koncernchefen har under åren lärt sig att priset ska baseras 

på den information som de erhållit, bland annat kan det vara föregående års räkenskaper. 

Därefter utvecklar koncernekonomichefen att de äntrar en förhandlingsfas där det handlar om 

att komma överens om ett pris. Han beskriver också att målföretaget vanligtvis anlitar en 

revisor för att veta vad bolaget ska värderas till. För att kunna beräkna vad målföretaget är 

värt gör de jämförelser med liknande företag som de redan har förvärvat enligt 

koncernekonomichefen (personlig kommunikation, 26 april 2013). Förtroende har visat sig 

viktigt och det förekommer återkommande gånger under samtliga intervjuer hos företaget. 

Detta har visat sig vara avgörande vid förvärv för att parterna ska känna att de kan lita på 

varandra och att förvärvet gynnar samtliga.   

Därefter förklarar koncernchefen att de gör en due diligence. I den legala due diligence 

processen kan det handla om att undersöka om målföretaget är inblandade i tvister eller om de 

har skatteskulder säger koncernchefen. Syftet är också att titta på avtalsbiten, 

anställningsförhållandena, miljön, rättsprocesser och liknande menar koncernekonomichefen. 

Beroende på vad due diligence visar kan det bli ytterligare diskussioner och detta inträffar 

ofta poängterar koncernchefen. Delvis förklarar koncernekonomichefen att det görs en 

finansiell due diligence. Han berättar att de går igenom resultaträkningen för att se vilka 

intäkter som kan genereras, vilka marginaler produkterna har och vilka kunder som är 

lönsamma. Koncernekonomichefen säger att detta görs för att se om det som presenterades 

under förhandling överensstämmer (personlig kommunikation, 26 april 2013). Det har 

framgått att detta är en viktig del i processen då företaget ofta erhåller fakta som i vissa fall 
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inte har framkommit tidigare. Detta kan vara avgörande för hur företaget fortsättningsvis går 

tillväga då ny information framkommit.    

Integrationen är en viktig del för företaget och koncernekonomichefen nämner ”… bolaget 

gör upp en plan för hur integreringen ska se ut och prioriterar vad som är mest viktigt”.  Han 

utvecklar att det främst handlar om att integrera målföretaget för att de ska känna att de är en 

del av företaget på alla möjliga sätt. Det tilläggs av koncernchefen att de bland annat går 

igenom kulturen, rutiner och värderingar. Koncernekonomichefen förklarar att förtroende är 

viktigt vid en integration och det gäller att hålla det som lovas. Koncernchefen beskriver att 

det är oerhört viktigt att lära känna varandra, att skapa en dialog och att målföretaget förstår 

arbetssättet och vad som ska åstadkommas. Däremot finns det ingen dokumenterad checklista 

som följs under integrationen förklarar koncernchefen. Vidare berättar han att integrationen 

sitter i ryggmärgen och att de är vana vid vad som ska göras under integrationen och att detta 

kan variera beroende på målföretagets storlek (personlig kommunikation, 26 april 2013). 

Trots att företaget inte följer en checklista har det visat sig att de vet vad som bör prioriteras 

vid integrationen. Alla förvärv som genomförs är av olika slag och därav tyder det på att 

integrationen varierar. På grund av detta är en checklista inte lämplig i samtliga fall, däremot 

kan en prioritering anses vara viktigast.    

 

4.4.3 Beslutsprocess 

Beslutsfattandet under processens gång sker löpande förklarar koncernekonomichefen. 

Tillsammans med koncernchefen sker det avstämningar om diverse frågor som bland annat 

kan uppstå i due diligence processen och ibland kan det finnas aspekter som påverkar 

köpeskillingen säger koncernekonomichefen. Det finns ett flertal aspekter att beakta och 

koncernekonomichefen berättar att det handlar om att ta hänsyn till både beräkningsunderlag 

och känsla. Koncernchefen påpekade vikten av att ta snabba beslut och förmågan att ta tag i 

de saker som ska förändras direkt (personlig kommunikation, 26 april 2013). 

Koncernekonomichefen beskriver att de finansiella värdena inte alltid är det företaget köper 

utan de ser även över anställda, kunder och leverantörer. Utöver detta nämner 

koncernekonomichefen att kulturen som råder i de olika länderna kan påverka beroende på 

var företaget förvärvar (personlig kommunikation, 26 april 2013). Koncernekonomichefen 

förklarar att de ofta köper företag som är med förlust men där det finns en tro om att det går 

att omstrukturera verksamheten och göra den lönsam. Vid bedömningar framhäver 

koncernchefen ”Ungefär rätt är bättre än exakt fel”.  För att bedöma lönsamheten gör 

företaget det enkelt för sig och koncernchefen beskriver att de bedömer vad de tror att de kan 

tjäna på målföretaget de närmaste åren och de använder sig av enkla nyckeltal (personlig 

kommunikation, 26 april 2013). Tolkningen av detta resonemang är att bedömningar inte 

behöver kompliceras. Det behövs nödvändigtvis inte utföras omfattande uträkningar för att 

kunna få den kompletta bedömningen utan likvärdigt resultat kan uppnås genom andra 

grunder.   

Koncernchefen beskriver att beslutsfattandet grundar sig på alla bedömningar som har gjorts 

under processens gång. Det är viktigt att få ut synergier och att kunna räkna hem målföretaget 
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på en viss tid menar koncernchefen (personlig kommunikation, 26 april 2013). Styrelsen 

grundar beslut utifrån motiveringar, analyser och tolkningar som har lagts fram beskriver han. 

I de få fall där förvärv har misslyckats har detta berott på felbedömningar av marknaden och 

dålig timing menar koncernchefen. Även koncernekonomichefen betonar att det kan göras 

felbedömningar i prognoserna och att marknaden inte blir som förväntat (personlig 

kommunikation, 26 april 2013). Det har visat sig att samtligt material och information som 

insamlats under processens gång är viktigt att ta med i besluten för att kunna få ut de 

synergieffekter som eftersträvas.    
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5. Analys 

Analysen består av teori och empiri. Den aprioriska förvärvsmodellen, den insamlade 

litteraturen samt den bearbetade empirin ligger till grund för analysen. Vi har även arbetat 

med teman i analysen och dessa är företagsförvärv, förvärvsprocess och beslutsprocess. Med 

utgångspunkt från syftet har dessa tre teman valts ut. Delvis behöver vi analysera 

företagsförvärv då detta är den situation studien undersöker. En analys av förvärvsprocessen 

är ett annat alternativ för att skapa oss en förståelse för vilka skillnader vi kan se mellan vår 

valda a priori modell och hur företagen arbetar. Avslutningsvis behandlas beslutsprocessen 

för att belysa de faktorer som beaktas och för att bidra till att utveckla teoretiska modeller 

med avseende på beslutsprocessen. Analysen är uppdelad i dessa och under varje tema har vi 

eftersträvat att identifiera vilka likheter och skillnader som finns mellan teori och praktik som 

är intressanta. 

 

5.1 Företagsförvärv 

Det finns mycket forskat kring företagsförvärv och Grundy (1996, s. 181) hävdar att värde 

förstörs istället för att det tillförs. Appelbaum et al. (2007a, s. 129) skriver att det både finns 

framgångsrika och misslyckade förvärv. Företagsförvärv är enligt Sevenius (2003, s. 49) 

kopplat till vissa risker. Vid den empiriska undersökningen har vi sett att företagen ser snabb 

tillväxt och etablering på nya geografiska platser som motiv till att genomföra förvärv. Detta 

blev tydligt då båda cheferna på konsultföretag 2, VD:n på tillverkandeföretag 1 och 

koncernekonomichefen på tillverkandeföretag 2 berättar detta (telefonintervju, 12 april och 15 

april 2013; personlig kommunikation, 24 april, 26 april 2013). Ytterligare motiv som 

framhävs är att få tillgång till en produkt och erhålla kompetent personal styrker 

marknadschefen och VD:n på konsultföretag 1 (personlig kommunikation, 4 april 2013). I 

teorin framhäver Sevenius (2003, s. 44) tillväxt och Samuels (2005, s. 12) hävdar att det är ett 

bra sätt för de företag som inte kan växa organiskt. Däremot skriver Gancel (2002, s. 4) att ett 

annat motiv är att företagen förvärvar för att erhålla resurser och kompetenser. Genomgående 

har alla respondenter på alla företagen diskuterat att de sparar tid genom att göra förvärv. 

 

5.1.1 Strategi 

Alkaraan och Northcott (2007, s. 134) beskriver vikten av att beakta företagets strategier vid 

ett förvärv. Haspeslagh (1991, s. 9) instämmer att strategier kan resultera i att förvärvet blir 

framgångsrikt. Respondenterna framhäver att målföretaget bör passa in i företagets befintliga 

strategier enligt affärsutvecklingschefen på konsultföretag 2 (telefonintervju, 12 april 2013). 

På tillverkandeföretag 2 framhäver koncernekonomichefen vikten av att sammanbinda 

förvärvet till företagets strategier (personlig kommunikation, 26 april 2013). Däremot 

diskuterar affärsområdeschefen på konsultföretag 2 att en strategi för hur förvärvet ska 

genomföras också är viktigt, de använder sig av en processbeskrivning (telefonintervju, 15 

april 2013). Att i förvärvsarbetet arbeta med grundprinciper beskriver Morrison et al. (2008, s. 

24) som en avgörande faktor. De utvecklar detta med att grundprinciper är ett sätt för att få en 

djupare förståelse för målföretaget och värdet på förvärvet. Goedhart et al. (2010, s. 2) 
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beskriver att företag har stora chanser att lyckas om det finns en plan och en strategi om syfte 

och motiv med förvärvet. Marknadschefen på konsultföretag 1 diskuterar också att 

målföretaget ska passa in i affärsplanen. VD:n på samma företag säger att målföretaget väljs 

ut om det passar in i företagets strategier. Han förklarar att detta är av vikt för att se om 

målföretaget kan komplettera och tillföra något (personlig kommunikation, 4 april 2013). Ur 

ovanstående resonemang finns en viktig aspekt i att vara väl medveten om det egna företagets 

strategier och hur ett nytt företag kan anpassas till dessa. Att ha en plan tolkar vi som en 

fördel vid ett företagsförvärv som inte är en komplex process. Analytikern Andy Butler som 

intervjuades av Danielsson (2012b) sade även att om ett företag väljer att frångå sina 

strategier och planer kan detta leda till problematik. 

 

5.1.2 Risk 

Danielsson (2012b) utförde en intervju med analytikern Andy Butler som förklarade att det 

finns en tendens att förvärv inte blir som förväntat. Det har visat sig i teorin att det inte går att 

undkomma risker och Sevenius (2003, s. 51) förklarar att det finns flertalet risker att beakta. 

Det vi kan se som bristande är otillräcklig kännedom om branschen och målföretaget vilket 

Sevenius (2003, s. 51) lyfter fram. Det visade sig från fallföretagen att de i liknande 

avseenden resonerade kring vikten av att ha kunskap om branschen och marknaden för att 

kunna identifiera risker. CFO:n på tillverkandeföretag 1 och koncernchefen på 

tillverkandeföretag 2 framhäver vikten av att inneha kunskap om branschen och marknaden. 

Detta för att kunna möjliggöra att tänkbara risker kunde förutses (personlig kommunikation, 4 

april, 26 april 2013). Liknande diskuterar affärsområdeschefen på konsultföretag 2, att de 

försöker överblicka marknaden för att kunna förutspå eventuella risker i framtiden 

(telefonintervju, 15 april 2013). Även om detta är riskfyllt fann vi det intressant att 

marknadschefen på konsultföretag 1 betonar interna faktorer som den största påverkan i 

samband med förvärv (personlig kommunikation, 4 april 2013). Det har framkommit att 

bristande kunskap om branschen och marknaden kan vara bidragande faktorer till att risken 

ökar vid förvärv, vilket har visat sig i både teorin och praktiken. Dock tolkar vi det som att 

externa risker kan vara svåra att styra över och därför lyfter marknadschefen på konsultföretag 

1 fram interna faktorer som en riskfylld del. Harrison och Pelletier (1998, s. 148) betonar att 

företag bör ta hänsyn till externa liksom interna faktorer.      

Utöver detta framhäver affärsområdeschefen på konsultföretag 2 och VD:n  på 

tillverkandeföretag 1 att integrationen är en svår uppgift att ta sig an (telefonintervju, 15 april 

2013; personlig kommunikation, 4 april 2013). Detta kan kopplas till CFO:n på konsultföretag 

1 som uttrycker att det är många delar som ska integreras (personlig kommunikation, 4 april 

2013). Vi kan se ett samband till Sevenius (2003, s. 52) som betonar att integrationen innebär 

ett betydande arbete för att kunna samordna företagen. Att integrationen är riskfylld 

understryker även Nguyen och Kleiner (2003, s. 447). De förklarar att detta kan bero på 

bristande kommunikation och att visionen inte är tydlig nog. Integrationen är en viktig del för 

det fortsatta samarbetet och därav finns det en risk och en utmaning vilket Haspeslagh (1991, 

s. 11) påpekar. Sevenius (2003, s. 52) förklarar att målföretagets risker överförs till det 

förvärvande företaget när de har integrerats. VD:n på tillverkandeföretag 1 tog även fasta vid 
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att ta itu med riskerna och inte blunda för dem som viktigt. Han beskriver vidare att detta kan 

leda till att möjligheter skapas (personlig kommunikation, 24 april 2013). Utifrån detta tolkar 

vi det som att engagemang, tydliga riktlinjer och kommunikation utgör viktiga delar som bör 

klargöras då Haspeslagh (1991, s. 39) framhäver att integrationen inte brukar lyckas fullt ut.        

Det har visat sig av Grundy (1996, s. 181) att förvärv löper en större risk att misslyckas om 

den inte hanteras väl och detta kan leda till att värde förstörs. Enig är Goedhart et al. (2010, s. 

2) om att det finns ett risktagande vilket kan resultera i att det förväntade värdet inte uppnås. 

Artikeln (”Getting growth right”, 2004, s. 12) skriver att det finns en risk att förvärv 

överskattas, då det kan vara svårt att veta vad slutresultatet blir. Att förvärv inte alltid blir som 

förväntat kan koncernchefen på tillverkandeföretag 2 instämma. Han uttrycker att det finns ett 

risktagande i form av felbedömningar och beräkningar som gör att det inte alltid blir som 

förväntat (personlig kommunikation, 26 april 2013). Det har visat sig finnas olika sätt att 

värdera målföretaget och affärsutvecklingschefen på konsultföretag 2 beskriver att 

diskussioner och förhandlingar kring tänkbara scenarier kan vara underlag (telefonintervju, 12 

april 2013).  

CFO:n på tillverkandeföretag 1 berättar att det kan uppstå finansiella aspekter under 

processens gång vilket beräknas med i värderingen (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

Ytterligare underlag till värderingen är jämförelse med likartade förvärv som har gjorts 

uttrycker koncernchefen på tillverkandeföretag 2 (personlig kommunikation, 26 april 2013). 

Även om detta uppmärksammas påpekar affärsutvecklingschefen på konsultföretag 2 att 

värdering kan vara en svår uppgift då samtliga parter ska komma överens om ett pris 

(telefonintervju, 12 april 2013). Teorin har framhållit att förvärv är förknippade med 

kostnader. Grundy (1996, s. 184) förklarar att köpeskillingen kan identifieras men det kan 

även finnas kostnader som inte är helt synliga och vissa är dolda. Att förvärv omfattar mycket 

resurser och stora investeringar har tydliggjorts i denna studie och detta säger även 

marknadschefen på konsultföretag 1 (personlig kommunikation, 4 april 2013). Däremot 

utvecklar VD:n på tillverkandeföretag 1 att det kan uppstå situationer då det finns funderingar 

kring om beräkningarna stämmer. Detta regleras ofta med köpeskillingar om det visar sig att 

det inte känns rätt med den värdering som har gjorts (personlig kommunikation, 24 april 

2013). Vi tolkar det som att värdering är svårt att ta sig an då det finns många aspekter som 

påverkar. Bidragande faktorer till att värderingen kan misstämma är risker, olika kostnader 

och missbedömningar.       

           

5.2 Förvärvsprocess 

Vi har uppmärksammat att det finns skillnader mellan teori och praktik och Brunsson (2012) 

framhäver att teorierna går att använda på en generell nivå. Även Sandahl et al. (2005, s. 193) 

skriver att skillnaden mellan teori och praktik är stort. Vår a priori modell, kallad 

transaktionsprocessen är uppbyggd med tre faser och sju moment som Sevenius (2003, s. 12) 

beskriver är anpassad för att reflektera det praktiska arbetet. Sevenius (2003, s. 13) skriver 

dock att företagsförvärv är en svår process att överblicka på grund av att det är ett komplext 

fenomen och att det därför kan det skilja sig mellan företag. VD:n på konsultföretag 1 säger 
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att de följer en förvärvsprocess som är upparbetad från både teorier och erfarenheter. Han 

poängterar också att det är mycket jobb som läggs ner vid ett företagsförvärv (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). Affärsområdeschefen på konsultföretag 2 berättar att även de 

använder sig av en strukturerad process men att det inte alltid går att följa om den är alltför 

detaljerad. Detta är för att varje förvärv är unikt (telefonintervju, 15 april 2013). Både 

koncernchefen och koncernekonomichefen på tillverkandeföretag 2 framhäver också att alla 

förvärv är unika men det viktigaste är att skapa ett förtroende mellan individerna och 

företagen. De tror också att detta är ett koncept som har gjort dem framgångsrika på 

företagsförvärv (personlig kommunikation, 26 april 2013). Det har blivit tydligt att alla 

företag använder sig av någon form av förvärvsprocess där de genomgår olika steg som i 

många fall överlappar varandra. Däremot har vi fått veta att det är en svår process, det kostar 

både pengar, engagemang och tid. CFO:n på tillverkandeföretag 1 poängterar dock att det är 

en rolig process (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

 

5.2.1 Sökning 

Vi kan se ett överensstämmande mellan teori och praktik när sökningen utförs, med 

utgångspunkt från den aprioriska förvärvsmodellen. Sevenius (2003, s. 14) uttrycker att 

företag fastställer behovet vid den strategiska analysen. Detta har vi sett att företagen gör 

parallellt med sökningen. Grundy (1996, s. 186) framhäver också att det är viktigt att ha vissa 

parametrar som målföretaget bör uppfylla. Marknadschefen på konsultföretag 1 berättar att 

sökningen kan se lite annorlunda ut, alltifrån att de blir kontaktade av företag som vill bli 

uppköpta till att de utför en sökning själva eller via en anlitad konsult (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). Cheferna på tillverkandeföretag 2 beskriver även att sökning 

kan ske på det viset att de får tips från dotterbolagen (personlig kommunikation, 26 april 

2013). När sökningen är klar och företagen har hittat ett intressant målföretag som passar in i 

deras strategi sker en företagsvärdering enligt Sevenius (2003, s. 67). Cheferna på 

konsultföretag 2 har värderingsprinciper som används när de ska värdera målföretaget och det 

är viktigt att målföretaget passar in på de parametrar som finns (telefonintervju, 15 april 

respektive 12 april 2013). VD:n på konsultföretag 1 nämner att de även arbetar med att göra 

en övergripbar analys över målföretaget. Han uttrycker att detta sätt sparar tid och att en sådan 

analys med god intuition gör att de nästan alltid hamnar i närheten av samma resultat 

(personlig kommunikation, 4 april 2013). VD:n säger dock att de gör grundliga beräkningar, 

men i ett första skede är det bra att föra ett logiskt resonemang och analysera övergripande 

(personlig kommunikation, 4 april 2013). Sökning sker på olika sätt för företagen men vi har 

uppmärksammat att det svåra kan vara att välja ut passande målföretag, då de bör passa in i 

både strategi, kultur och produktmässigt. Vi har märkt från företagen är att det kan behövas 

göras en stor gallring innan rätt företag hittas. Marknadschefen i konsultföretag 1 säger också 

att det får ta den tid som krävs med att hitta ett passande företag (personlig kommunikation, 4 

april 2013). 
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5.2.2 Kontakt  

Sevenius (2003, s. 243) framhäver att företagen etablerar en kontakt och att förhandlingarna 

är av stor vikt. Inledande arbetet för konsultföretag 2 beskriver affärsområdeschefen bland 

annat är att ha ett möte där företagen sätter sig ner tillsammans och känner efter för att se om 

de kan passa ihop och om de bör fortsätta med förvärvet (telefonintervju, 15 april 2013). 

CFO:n  på tillverkandeföretag 1 berättar att de har ett möte med det potentiella målföretaget. 

Han framhäver att fokus vid ett sådant möte är att känna av hur företagets kultur ser ut, hur 

människor är samt för att se om det kan vara en passande resurs (personlig kommunikation 24 

april 2013). Efter sökningen framhäver cheferna på tillverkandeföretag 2 att det oftast sker en 

träff där det är viktigt att det skapas ett förtroende (personlig kommunikation, 26 april 2013). 

Ovanstående resonemang har tydliggjort att den aprioriska förvärvsmodellen kan utvecklas 

för att mer anpassas till det som har framkommit i den empiriska undersökningen. Detta visar 

på att vår a priori modell inte är uppbyggd på det sätt som har framhävts av fallföretagen. 

Detta steg ger indikationer som följer med längs resten av processen för företagen. Här får 

företagen en känsla om varandra samt att de kan se om kulturer och tankar överensstämmer. 

Det är i det här steget de får möjligheten att utvärdera de mjuka värdena för att sedan gå till en 

due diligence där siffrorna får ett större fokus. 

 

5.2.3 Due diligence 

Sevenius (2003, s. 101) påpekar att en due diligence är ett måste vid ett förvärv. Nogeste 

(2010, s. 117) är enig med Sevenius och beskriver att en due diligence är en essentiell del som 

kan avgöra om förvärvet blir framgångsrikt. Morrison et al. (2008, s. 23) är instämmande och 

skriver att en sådan granskning kan minska riskerna med ett förvärv. Affärsutvecklingschefen 

för konsultföretag 2 beskriver att due diligence processen är viktig för att kunna granska 

målföretaget (telefonintervju, 12 april 2013). Affärsområdeschefen på företaget poängterar att 

de använder sig av egna checklistor även under due diligence processen (telefonintervju, 15 

april 2013). Även VD:n på tillverkandeföretag 1 säger att de utför en due diligence och att de 

får möjlighet att granska målföretaget på en personlig, finansiell och legal nivå. Här betonar 

VD:n att kulturer och kompetenser granskas ytterligare, de har en strävan att se att IQ och EQ 

hänger ihop (personlig kommunikation, 24 april 2013). Koncernchefen på tillverkandeföretag 

2 berättar att det under due diligence processen kan framkomma andra aspekter som inte 

beaktas förut och att det ofta blir nya diskussioner om priser (personlig kommunikation, 26 

april 2013). Det framgår dock att det ibland kan vara svårt att få tillgång till informationen 

som företagen behöver för att utföra en due diligence beskriver artikeln (”Getting growth 

right”, 2004, s. 12). Här kan vi se att det är en grundlig granskning som sker och inte enbart 

på företagets hårda värden utan även på människorna. Det har tydliggjorts att den emotionella 

intelligensen ska finnas, företagen vill se ambitioner samt säkerställa att det går att arbeta 

tillsammans efter förvärvet. Detta är en viktig del, för om företagen inte får ihop samarbetet 

sinsemellan finns det en större risk. Att ambition är väsentlig beror delvis på att när 

målföretaget väl blivit förvärvad är det viktigt att ledningen fortsätter att arbeta, har mål och 

viljan att fortsätta utvecklas. VD:n  på tillverkandeföretag 1 säger att det finns en risk med att 
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ägaren för målföretaget inte har ambition att fortsätta utvecklas när de väl blivit uppköpta och 

detta anser han är viktigt att försöka förutse (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

 

5.2.4 Strukturering 

Strukturering är ett steg som Sevenius (2003, s. 123, 129) beskriver som nödvändig för att i 

detalj planera hur exempelvis betalning skall ske och för att avgöra vilka analyser som bör 

utföras. Det här steget som vi mestadels sett har kommit tidigt i förvärvsprocessen är till för 

att få en lätt strukturerad plan över hur förvärvet är tänkt att genomföras. VD:n för 

tillverkandeföretag 1 berättar att när de inledningsvis presenterar förvärvet för styrelsen visar 

de en enklare struktur hur förvärvets olika delar är tänkt att genomföras (personlig 

kommunikation, 24 april 2013). Marknadschefen och VD:n på konsultföretag 1 beskriver att 

de arbetar med analyser för att se över marknaden och vilka risker som finns när de ska göra 

ett förvärv (personlig kommunikation, 4 april 2013). Vi har sett att företagen hanterar många 

riskanalyser som en naturlig del och detta görs löpande.   

 

5.2.5 Integration 

Det sista steget är integration, som är en avgörande process för om värde kommer tillföras 

enligt Haspeslagh (1991, s. 105). Även Harrison och Pelletier (2000, s. 116) skriver att ett 

förvärv kan misslyckas att ge värde om integrationen är bristfällig även om företaget har tagit 

ett korrekt beslut. Vikten av att arbeta med planer och strukturera integrationen för att kunna 

uppnå synergieffekter beskrivs även av Gancel (2002, s. 129). Wolf (2003) poängterar också 

att integrationen bör vara välstrukturerad och att det är viktigt att revidera strukturen när 

företagen får ny erfarenhet.  

Att konsultföretag 2 använder omfattande checklistor vid integrationen poängterar både 

affärsområdeschefen och affärsutvecklingschefen. Integrationen är en av de viktigaste delarna 

och det är här det riktiga arbetet börjar, framhäver affärsutvecklingschefen (telefonintervju, 15 

april respektive 12 april 2013). Integrationen hos tillverkandeföretag 1 följer en checklista för 

att möjliggöra att alla delar beaktas (personlig kommunikation, 24 april 2013). Integrationen 

görs utefter en tänkt plan berättar koncernchefen och koncernekonomichefen på 

tillverkandeföretag 2. Koncernekonomichefen berättar dock att det inte finns någon 

dokumenterad checklista utan det tas fram en plan vid varje förvärv. Koncernchefen 

framhäver att detta är en viktig del där kultur, rutiner och värderingar införlivas hos det 

förvärvade företaget (personlig kommunikation, 26 april 2013). CFO:n på tillverkandeföretag 

1 beskriver att det vid integrationen är viktigt att målföretaget lär sig nya system, hur de 

rapporterar och lär sig den nya kulturen. VD:n på samma företag betonar att det är viktigt att 

använda sig av en checklista men även att ha en löpande kommunikation. De använder sig av 

veckovisa möten med nyckelpersoner i det integrerade företaget (personlig kommunikation, 

24 april 2013). Detta understryker även Sevenius (2003, s. 180), att kommunikation är en 

viktig del vid integrationen. Integrationen har vi tolkat som det svåraste steget i ett förvärv, en 

del av respondenterna har uttryckt att det är här det riktiga arbetet börjar. De flesta har någon 
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form av checklista eller gör en handlingsplan vid varje nytt förvärv för att inte missa något. 

Utöver detta har vi iakttagit att ingen anser sig vara fullärda i detta steg utan alla fallföretagen 

tror sig kunna bli bättre på det. Utöver detta har även vikten av att ha en dokumenterad plan 

samt att även ha en levande process där kommunikation är otroligt viktig lyfts fram. Det bör 

finnas en lyhördhet för att tidigt se problemen för att dessa inte ska eskalera. 

 

5.3 Beslutsprocess 

Vikten av att ta rätt beslut längs hela beslutsprocessen är väsentlig uttrycker Samuels (2005, s. 

16). Haspeslagh (1991, s. 39) är instämmande att besluten har en påverkan på förvärvets 

utgång. Samuels (2005, s. 16) väljer att lyfta fram vikten av att förstå och hantera processen 

för att det optimala beslutet ska kunna tas. Detta var tydligt under intervjun med 

koncernekonomichefen på tillverkandeföretag 2, att de kontinuerligt tar beslut under 

processens gång (personlig kommunikation, 26 april 2013). VD:n  på tillverkandeföretag 1 

förklarar även att det viktiga att tänka på är att inte ha för bråttom vid ett förvärv, då flertal 

aspekter kan missas (personlig kommunikation, 24 april 2013).  

Beslut sker ofta stegvis där det sker kontroller, utvärderingar och förhandlingar vilket 

Haspeslagh (1991, s. 41) tar upp och även företagen från den empiriska undersökningen. 

VD:n på tillverkandeföretag 1 talar delvis om att de gör utvärderingar då det uppstår 

funderingar och oklarheter (personlig kommunikation, 24 april 2013). På tillverkandeföretag 

2 talar koncernchefen även om att beslut grundar sig på samtliga bedömningar som har gjorts 

(personlig kommunikation, 26 april 2013). Vi kunde även identifiera av VD:n på 

konsultföretag 1 att de gör beräkningar och bedömningar för att ha ett underlag (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). CFO:n på tillverkandeföretag 1 berättar att det är viktigt att 

fastställa syftet med förvärvet viket underlättar processen (personlig kommunikation, 24 april 

2013). Vi kan se likheter till teorin då Singh (1986, s. 562) förklarar vikten av att ha tydliga 

målsättningar för att möjliggöra rätt beslut. Harrison och Pelletier (2000, s. 154) diskuterar 

även kring tydliga målsättningarna för att ha ett underlag till utvärderingar, jämförelser och 

mätningar. Vi tolkar det som att fastställandet av syftet med förvärv är en central del för att 

kunna ta rätt beslut. Vi fann det även viktigt att ta rätt beslut under processens alla delar. Det 

handlar om att beakta flertalet aspekter för att det ska finnas ett omfattande underlag att 

grunda besluten på. Vasconcelos (2009, s. 930) understryker att hantering av beslut har varit 

ett aktuellt ämne inom forskning. 

 

5.3.1 Rationellt och intuitivt tänkande 

I teorin beskriver Vasconcelos (2009, s. 931) att forskare har kommit fram till att det finns ett 

rationellt och intuitivt tänkande vid beslut. Han ger förslag på att det bör finnas ett rationellt 

och intuitivt tänkande. På liknande sätt framhöll den empiriska undersökningen att detta 

förekom. Särskilt tydligt blev detta hos konsultföretag 2 där affärsutvecklingschefen förklarar 

att magkänslan tydde på att det fanns en oro trots att det visade sig bra på papper. Vidare 

utvecklar han att magkänslan ofta har sitt ursprung från fakta (telefonintervju, 12 april 2013). 
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Det var tydligt att de inte enbart kunde förlita sig på magkänslan utan det handlade om att ta 

reda på varifrån denna känsla kom och hitta underlag för detta. Att jämföra detta med ett 

rationellt och intuitivt tänkande kan styrkas av att Vasconcelos (2009, s. 934) påpekar att 

intuitivt tänkande delvis kommer ifrån magkänslan. Samtidigt som Harrison och Pelletier 

(2000, s. 111) uttrycker att beslut kan tas på rationella grunder och fakta.        

Harrison och Pelletier (2000, s. 108) förklarar att rationella beslut grundar sig på 

målsättningar. Singh (1986, s. 562) betonar vikten av att klargöra målsättningarna för att 

beslutsfattarna ska kunna grunda besluten på detta. Även Harrison och Pelletier (2000, s. 111) 

skriver att beslut vanligtvis grundar sig på rationella grunder och beräkningsunderlag. Detta 

framkom även av koncernekonomichefen på tillverkandeföretag 2 då det visade sig att de tog 

hänsyn till både känslan och det insamlade beslutsunderlaget. Han utvecklar att beslut tas 

kontinuerligt (personlig kommunikation, 26 april 2013). Därav tolkar vi det som att det delvis 

finns ett rationellt tänkande bakom det hela, på grund av fakta och känslor. CFO:n på 

tillverkandeföretag 1 och CFO:n på konsultföretag 1 framhäver att de är noggranna med att 

fastställa syftet med förvärvet (personlig kommunikation, 24 april, 4 april 2013). VD:n  på 

konsultföretag 1 förklarar att de tar hänsyn till målsättningarna (personlig kommunikation, 4 

april 2013). Detta kopplar vi till Harrison och Pelletier (2000, s. 108) som lyfter fram att 

beslut ofta har utgångspunkt i företagets målsättningar. Detta tyder på att det finns ett visst 

rationellt tänkande bakom besluten. Det har framkommit att det är viktigt att tydliggöra 

målsättningarna för att kunna återkoppla till dessa. Däremot kan detta vara problematiskt och 

Vasconcelos (2009, s. 931) påpekar att rationella beslut inte kan förväntas vara det optimala i 

samtliga fall, det beror på vilka situationer företag ställs inför. Utöver detta förklarar 

Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 33) att beslut är rationella till viss del, dock lyfter de även 

fram att rationaliteten har en tendens att avta på grund av omvärldsfaktorer.     

Vid beslut finns det även ett intuitivt tänkande, Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 33) 

förklarar att beslutsfattarna har kännedom om den egna verksamheten, vilket gör att de kan ta 

snabba och korrekta beslut. Koncernchefen på tillverkandeföretag 2 framhäver att de med 

hjälp av god kännedom kan ta snabba beslut (personlig kommunikation, 26 april 2013). 

Därutöver kan vi se att intuitivt tänkande grundar sig på erfarenhet och magkänsla vilket 

Vasconcelos (2009, s. 934) framhäver. Han menar att intuitivt tänkande kan vara till fördel i 

vissa situationer för att effektivisera beslutsfattandet. Den intuition vi fann i teorin som 

grundar sig på erfarenhet och magkänsla återfanns även i empirin. Konsultföretag 1 framhäver 

att det fanns ett intuitivt tänkande bakom besluten. VD:n och CFO:n på företaget betonar att 

snabba och korrekta beslut var viktigt att ta på en övergripande nivå. VD:n och 

marknadschefen förklarar att de bär med sig magkänslan under hela processen. De resonerar 

att känslan för mjuka värden, människor och personkemi är viktigt. Utöver detta beaktar de 

även hård fakta förklarar marknadschefen (personlig kommunikation, 4 april 2013). VD:n på 

tillverkandeföretag 1 är enig om att det inte enbart går att förlita sig på finansiell fakta vid 

beslut. CFO:n på samma företag säger också att underlaget för beslut är beräkningar men att 

de även bär med sig en känsla under processen. Han uttrycker att känslan vanligtvis 

återspeglas i beräkningarna (personlig kommunikation, 24 april 2013). Det förklaras av VD:n 

på konsultföretag 1 att erfarenhet är den bästa lärdomen och VD:n på tillverkandeföretag 1 
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påpekar också att den är en avgörande faktor (personlig kommunikation, 4 april, 24 april 

2013). Utifrån ovanstående resonemang bär företagen ofta med sig en känsla som är en viktig 

del under processen vilket kompletterar beslutsunderlaget som insamlats. Att ha en magkänsla 

tyder ofta på att något har uppmärksammats. Vi tolkar det som att erfarenhet är en avgörande 

faktor som ligger till grund för det intuitiva tänkandet, detta för att möjliggöra att beslut kan 

ske snabbt.  

 

5.3.2 Kultur 

Vaiman et al. (2012, s. 934) beskriver att kultur är en betydelsefull aspekt att ta hänsyn till vid 

beslut. Liknande kulturer framhävs i teorin och Gancel (2002, s. 126) belyser vikten av att 

dela med sig av värderingar och tankar. Detta styrks av Fralicx och Bolster (enligt Appelbaum 

et al., 2007b, s. 193) som betonar att kulturen är essentiellt vid företagsförvärv. Vi 

identifierade från fallföretagen att kulturen är en väsentlig aspekt att ta hänsyn till. Cheferna 

på konsultföretag 2, VD:n på tillverkandeföretag 1 och koncernekonomichefen på 

tillverkandeföretag 2 beskriver att kulturen kan skilja sig åt och därför är de noga med att se 

hur företagens kulturer överensstämmer (telefonintervju, 12 och 15 april; personlig intervju, 

24 april, 26 april 2013). Affärsutvecklingschefen på konsultföretag 2 beskriver att kulturen är 

avgörande för det fortsatta samarbetet efter förvärvet (personlig kommunikation, 12 april 

2013). Nguyen och Kleiner (2003, s. 448-449) beskriver att personerna som påverkas av 

förvärvet kan reagera olika och därför är kulturen viktig. Att samordna kulturen är en 

framträdande faktor som kan vara avgörande för resultatet styrker Appelbaum et al. (2007a, s. 

133). Ur ovanstående resonemang är det tydligt att det finns en medvetenhet om att 

kulturerna, värderingarna och tankesättet ska överensstämma i praktiken. Om detta inte 

stämmer finns det en påtaglig risk att en kulturkrock inträffar och detta kan få negativa 

konsekvenser. Att beakta företagskulturerna är en betydelsefull del som bör uppmärksammans 

i beslutsprocessen.   

 

5.3.3 Strategi 

Det finns ofta ett samband mellan strategi och beslutsfattande enligt Harrison och Pelletier 

(1998, s. 152). Teorin framhäver att strategiska beslut påverkar företagets framtid och detta 

uttrycker Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 17). Liknande resonemang för Goldman (2012, s. 

351), otillräckliga beslut kan leda till framtida problem. Att följa en tänkt struktur beskriver 

även Goldman (2012, s. 351) som avgörande för att kunna ta ett optimalt beslut. Den 

empiriska undersökningen påvisar att samtliga företag tog hänsyn till strategin. VD:n 

beskriver att det finns ett strategiskt tänkande hos konsultföretag 1 och marknadschefen 

förklarar att de var noggranna med att målföretaget ska passa in och tillföra värde (personlig 

kommunikation, 4 april 2013). Lika förklarar VD:n på tillverkandeföretag 1, strategin är 

avgörande vid beslut, detta för att kunna se om målföretaget tillför värde (personlig 

kommunikation, 24 april 2013). På konsultföretag 2 beskriver affärsutvecklingschefen att 

beslut grundar sig på om målföretagen faller inom ramen för strategin. Affärsområdeschefen 

(telefonintervju, 15 april 2013) på samma företag styrker detta och beskriver att de använder 
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sig av en struktur för hur de ska genomföra förvärv (telefonintervju, 12 april, 15 april 2013). 

Vi kan se liknelser mellan teori och praktik, att strategin är en central del vid beslut. Under 

intervjuerna med företagen framkom det att strategier var en viktig del för beslutsfattandet. 

Det har visat sig viktigt att ha en strategisk utgångspunkt för att kunna möjliggöra att korrekta 

beslut tas vid förvärv. Vi tolkar det som att detta är en avgörande aspekt för att i framtiden 

kunna konstatera att rätt beslut togs.   

 

5.3.4 Risker 

Eisenhardt och Zbaracki (1992, s. 20) beskriver att företag ofta vill ta låg risk vilket kan 

resultera i ett mindre optimalt beslut. Singh (1986, s. 565) uttrycker sig något annorlunda och 

resonemang kring att det finns en koppling mellan risk och beslut. Han förklarar att risker ska 

beräknas för att kunna avgöra hur stor chans det är att det förväntade resultatet uppnås. Vi har 

uppmärksammat att samtliga företag enas om att det finns en medvetenhet om risker. Både 

VD:n och marknadschefen på konsultföretag 1 enas om att företaget vill undvika att ta en hög 

risk. Däremot framhäver VD:n på samma företag att det fortfarande handlar om att göra bra 

affärer (personlig kommunikation, 4 april 2013). Detta visade sig även vara lika på 

konsultföretag 2. Risk är något de helst undviker och affärsområdeschefen förklarar att de är 

medvetna om riskerna som finns och därav är de hellre försiktiga (telefonintervju, 15 april 

2013). CFO:n på tillverkandeföretag 1 diskuterar att de tar hänsyn till riskerna i 

beräkningarna. VD:n  på samma företag beskriver vikten av att beakta de risker som kan 

påverka förvärvet (personlig kommunikation, 24 april 2013). Dock betonar 

koncernekonomichefen på tillverkandeföretag 2 att det inte går att undvika all risk. Han 

förklarar att det alltid finns en risk att det sker felbedömningar i prognoser och att marknaden 

vänder (personlig kommunikation, 26 april 2013). Detta överensstämmer med teorierna. Det 

finns en förståelse för de risker som existerar och dess påverkan. Att uppmärksamma risk och 

ha detta i åtanke har visat sig framträdande hos fallföretagen. Harrison och Pelletier (1998, s. 

152) fann i sin studie att beslutsfattarna trodde att de kunde undvika riskerna och därför valde 

de ett alternativ med högre risk. Detta skiljer sig från den empiriska undersökningen då 

samtliga företag snarare försökte undvika risk. Vi har observerat att det finns en medvetenhet 

om att risk alltid är inblandad.  

 

5.3.5 Erfarenhet  

Att bära med sig erfarenhet från tidigare förvärv skapar möjligheter att ta bra beslut inför de 

framtida förvärven förklarar Haspeslagh (1991, s. 248). Liknande resonemang för Sevenius 

(2003, s. 51) att bristande erfarenhet kan utgöra en större risk vid förvärv. Samtliga fallföretag 

för resonemang kring betydelsen av erfarenhet. Både VD:n och marknadschefen på 

konsultföretag 1 framhäver vikten av att bära med sig erfarenhet längs hela processen. VD:n 

beskriver att erfarenhet är det bästa sättet för att kunna få en känsla för hur människor tänker 

och vilka som går att lita på (personlig kommunikation, 4 april 2013). Utöver detta förklarar 

CFO:n och VD:n på tillverkandeföretag 1 att erfarenhet kan vara avgörande när det uppstår 

problematiska situationer. Vidare förklarar CFO:n att erfarenhet är nödvändigt i den mening 
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att få en förståelse för det som ligger bakom ett förvärv (personlig kommunikation, 24 april 

2013). I anknytning till detta beskriver Haspeslagh (1991, s. 61) att förvärv ser olika ut och 

därav kan beslut inte bara grundas på beräkningar utan erfarenhet är en viktig del även det.   

Konsultföretag 2 och tillverkandeföretag 2 beskriver att de har fått mycket erfarenhet genom 

de förvärv som genomförts (telefonintervju, 12 april, 15 april; personlig kommunikation, 26 

april 2013). Detta visade sig hos tillverkandeföretag 2, förvärv är en del av strategin och de 

har utfört förvärv kontinuerligt sedan verksamheten startades. Under intervjuerna med 

koncernchefen och koncernekonomichefen nämner de upprepande gånger förtroende som 

viktigt vid förvärv (personlig kommunikation, 26 april 2013). Det finns en koppling till 

artikeln (”Getting growth right”, 2004, s. 12), att de företag som har förvärvat flera gånger 

ofta har erfarenhet och är vana vid att ta beslut. Utifrån detta tolkar vi det som att erfarenhet är 

en viktig egenskap att bära med sig. Detta styrker Gancel (2002, s. 6) och framhäver att det 

ofta tas förhastade slutsatser och beslut. Att ta tillvara på den erfarenhet som finns kan 

komplettera beslutsfattandet. Koncernchefen på tillverkandeföretag 2 uttrycker att alla 

förvärvssituationer ser olika ut (personlig kommunikation, 26 april 2013). För detta företag 

har det varit betydelsefullt för utvecklingen och framgången. Att skapa förtroende har vi sett 

som en väsentlig del utöver det andra som har framkommit. Vi tolkar det som att förtroende 

alltid eftersträvas oavsett hur förvärvssituationer ser ut. 

För att sammanfatta detta har vi iakttagit vissa skillnader mellan teori och praktik. Flertalet 

steg i den aprioriska förvärvsmodellen återkommer och detta visar att fallföretagen tillämpar a 

priori modellens uppbyggnad. De viktigaste grunder som företagsvärdering, due diligence och 

integration förekommer men i olika omfattningar. Mötet i det inledande skedet omnämns i 

teorin, däremot har det i vår empiriska undersökning framkommit en annan betoning på detta 

steg. Det har visat sig att detta möte kan ses som grund för resterande förvärvs- och 

beslutsprocess. Det finns även många aspekter att beakta vid en sådan komplex process, bland 

annat bör företag samla på sig erfarenhet för att kunna hantera processen på bästa sätt. 

Beräkningar görs alltid men det kompletteras även med mjuka värden. Interna faktorer 

kombinerat med magkänsla och intuition bör inte förringas. Fallföretagen har även betonat att 

företagskulturerna och personkemin kan vara avgörande för om förvärvet ska bli 

framgångsrikt.        
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6. Bidrag 

Studien har bidragit med att ta fram en apriorisk modell som tydliggör hur en modell vid 

företagsförvärv kan vara uppbyggd. Med utgångspunkt från denna modell har vi genom vår 

analys identifierat på vilket sätt företagen i den emiriska undersökningen följde modellen. 

Den empiriska undersökningen har även belyst mänskliga faktorer som påverkar 

beslutsprocessen samt ett steg som kan utveckla vår a priori modell och detta presenteras i en 

postmodell. Därutöver presenteras ett generellt bidrag. Vi återgår till teorin för att framhäva 

forskning kring liknande processer, detta för att kunna se hur bidraget kan ses på en mer 

generell nivå. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare studier.    

 

6.1 Studiens bidrag 

I den empiriska undersökningen har vi identifierat vissa faktorer som den aprioriska 

förvärvsmodellen inte framhäver. Det har visat sig att det finns tre områden vi känner är av 

vikt att lyfta fram för att visa vad vår empiriska undersökning har påvisat. Dessa tre områden 

har vi fått intrycket av att det inte finns tillräckligt stor betoning vid i vår a priori modell. 

Därav har studien resulterat i tre slutsatser som framhävs för läsaren. Den första slutsatsen 

som lyfts fram behandlar förvärvsprocessen. Studien har identifierat att förvärv är svårt att ta 

sig an och detta har medfört att beslutsprocessen kontinuerligt pågår under hela förvärvet. 

Utöver detta har studiens empiriska undersökning belyst att mänskliga faktorer påverkar 

beslutsprocessen och detta kan bidra till en utveckling av vår a priori modell med avseende på 

beslutsprocessen. Studien har visat att dessa mänskliga faktorer blir ett komplement till de 

beräkningar som utförs. Det sista vi vill framhäva i detta avsnitt är ett steg som 

vidareutvecklar vår a priori modell, vilket är kontakt. Detta steg innefattar de mänskliga 

faktorerna som framhävts som viktiga och detta sammantaget leder till vår postmodell som 

presenteras nedan. Detta tydliggör hur teoretiska modeller gällande beslutsprocessen kan 

utvecklas för att mer anpassas till faktorer som framhävts i empirin 

 

6.1.1 Förvärvsprocess 

Studiens delsyfte är att skapa en förståelse för hur a priori modellen och den empiriska 

förvärvsprocessen ser ut. Vår empiriska undersökning har gett oss intrycket att förvärv är en 

fortlöpande process där besluten tas kontinuerligt. Vårt första bidrag är att tydliggöra att 

företagsförvärv inte är en stegvis process utan den pågår kontinuerligt. Studiens empiriska 

undersökning har, med utgångspunkt från a priori modellen, identifierat faktorer som påverkar 

beslutsprocessen. Det har visat sig att varje förvärv är unikt vilket gör att det är den specifika 

situationen som avgör hur förvärvsprocessen ser ut. Det framkom även att förvärvsprocessen 

varierar beroende på vilket målföretaget är. Att varje förvärv är unikt och lever sitt eget liv har 

blivit tydligt under studiens gång. Studien har identifierat hur a priori modellen är uppbyggd 

och den visar att förvärvsprocessen huvudsakligen är en stegvis process, men till viss del 

överlappande. Modellen visar att det finns en tydlig startpunkt och ett slut när beslut väl är 

taget. Däremot har det framkommit i den empiriska undersökningen att förvärv är en svår 

process som inte har dessa tydliga start- och slutpunkter, vilket påverkar beslutsprocessen.  
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Med utgångspunkt från a priori modellen har vi sett att den är uppbyggd genom att stegen 

huvudsakligen är åtskilda. Även om det beskrivs att stegen till viss del överlappar varandra, 

indikerar den empiriska undersökningen att det är en mer flytande process där det inte finns 

tydliga avgränsningar. Därav har vi identifierat att företagen i den empiriska undersökningen 

använder sig mer av en mer överlappande förvärvsprocess. Med anledning av detta har 

studien påvisat att den aprioriska förvärvsmodellen inte tillämpas fullt ut, detta på grund av att 

situationen är komplex och unik. Det finns ingen skarp avgränsning för att fastställa när ett 

beslut är taget utan det kan förekomma fall då beslut ändras. Detta kan bero på att det 

framkommer ny information vilket gör att beslutsfattarna måste grunda besluten på andra 

förutsättningar.  

Det vi vill belysa med ovanstående resonemang är att förvärvsprocesser varierar vilket gör att 

teori och praktik inte alltid överensstämmer. Studien har identifierat att använda en stegvis 

process som vår a priori modell visar inte är hela sanningen. Den komplexa situationen och 

företagsförvärvens unika karaktär gör att förvärvsprocessen till viss del flyter ihop och 

beslutsprocessen pågår under hela förvärvet. Detta är ett bidrag som är värt att lyfta fram för 

att kunna uppnå huvudsyfte med att eftersträva att bidra till att utveckla vår a priori modell.                  

 

6.1.2 Mänskliga faktorer 

Det andra som framhävs i studien som besvarar vilka faktorer som beaktas i beslutsprocessen 

är vikten av att beakta mänskliga faktorer. Utifrån analysen identifierade vi olika faktorer som 

påverkar beslutsprocessen och vi kunde belysa vilka faktorer som ansågs vara viktiga. Med 

utgångspunkt från syftet som är att bidra till att utveckla teoretiska modeller med avseende på 

beslutsprocessen, väljer vi att framhäva mänskliga faktorer som en del av detta. Den 

empiriska undersökningen har identifierat intuition, känsla, kultur och individer som 

väsentliga faktorer att beakta och dessa har inte haft särskild betoning i a priori modellen. Det 

är tydligt att dessa är väsentliga under beslutsprocessen eftersom vår empiriska undersökning 

visade att hänsyn tas till dessa faktorer. Utöver de beräkningar som både teorin och empirin 

visar är dessa mänskliga faktorer viktiga att ta tillvara på och beakta i beslutsprocessen. Med 

utgångspunkt från vår a priori modell har studien belyst att dessa fyra faktorer har visat sig 

väsentliga vid det första mötet mellan företagen och påverkar sedan resterande process. När vi 

jämförde a priori modellen med den empiriska undersökningen såg vi att det fanns ett behov 

av att lyfta fram de mänskliga faktorerna. Detta är en del för att kunna utveckla den aprioriska 

förvärvsmodellen gällande beslutsprocessen, för att mer anpassas till faktorer som i empirin 

påverkar beslutsprocessen.  

Studien påvisar att det finns en aspekt som är intuitivt tänkande, vilket är värt att lyfta fram. 

Fallföretagen kunde spara tid genom att inneha förmågan att fatta beslut på en övergripande 

nivå. För att kunna göra detta innebär det att individerna som är delaktiga vid förvärv ska ha 

en viss intuition. Denna intuition har en grund som kommer ifrån ett möte som sker 

inledningsvis vid ett förvärv, vid detta möte är ett första intryck viktigt. Att vara en bra 

människokännare kan vara en bra egenskap för att snabbt känna av och skapa sig en 

uppfattning. 
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Företagen samlar ofta på sig information om de potentiella företagen de är intresserade av. 

Denna helhet leder till att individerna som är delaktiga i förvärvet får en känsla för om det kan 

vara ett passande målföretag. En övergripande analys sammankopplat till en viss känsla kan 

få företagen att föra ett logiskt resonemang vilket kan leda till ett beslut. Denna känsla, som 

även kallas magkänsla av några fallföretag, finns med under resterande delar av 

beslutsprocessen och utgör en indikation på om det känns rätt eller fel. Om magkänslan känns 

fel får den inte glömmas bort eller ignoreras, ofta finns det en faktagrund bakom denna och 

det framhävs i vår empiriska undersökning att det inte enbart går att ta beslut utifrån en 

magkänsla. När en sådan känsla infinner sig bör företagen utföra mer omfattande beräkningar 

och undersökningar för att kunna härröra denna känsla till något av substans. 

Kultur är ytterligare en aspekt som lyfts fram som avgörande i vår empiriska undersökning.  

Oavsett om det är företagskultur eller kulturer emellan länderna, kan detta leda till bekymmer. 

Det är företagskultur som har fokus i denna studie. Det har visat sig tydligt i studien att 

företag bör säkerställa att företagskulturerna matchar varandra. I de fall där företagskulturerna 

är alltför olika är detta en anledning till att inte fullfölja förvärvet. Fallföretagen anser att den 

främsta orsaken till att förvärv misslyckas beror på olikartade kulturer. Ett viktigt bidrag till 

denna studie är att det är en svår uppgift att förena olika företagskulturer och därför bör detta 

lyftas fram som en viktig faktor att beakta i beslutsprocessen.  

I anknytning till företagskultur är även individerna en del av detta. Studien påvisar att det är 

betydelsefullt att säkerställa att individerna kommer ha ett gott samarbete efter det att 

förvärvet är genomfört. Därför påtryckte fallföretagen att det även handlar om att 

uppmärksamma individerna som arbetar i målföretaget. Då olika individer ska förenas är det 

av vikt att åsikter, tankesätt och kulturer passar ihop, för att få ett fungerande samarbete. 

Ovanstående svarar på delsyftet om vilka faktorer som påverkar beslutsprocessen, detta 

resultat leder i sin tur till att huvudsyftet kan uppnås. 

 

6.1.3 Kontakt 

Studien har påvisat att det finns ett viktigt steg som vår a priori modell inte innefattar. Med 

hjälp av den empiriska undersökningen har detta steg identifierats och a priori modellen anser 

vi kan utvecklas. Detta bidrag presenteras i form av en postmodell där vi utifrån a priori 

modellen har gjort ett tillägg för att uppnå syftet med att utveckla teoretiska. För att svara på 

hur teoretiska modeller kan utvecklas för att mer anpassas till faktorer som i empirin påverkar 

beslutsprocessen, väljer vi att framhäva detta bidrag. I den empiriska undersökningen blev det 

tydligt att det finns ett väsentligt steg som vår a priori modell inte framhäver som ett eget 

moment, vilket är Kontakt. Vi har fått erfara att kontakten är viktig för företagen att skapa. 

Detta sker inledningsvis genom att företagen möts och påverkar sedan resterande 

beslutsprocess. Med detta steg ser vi att det finns en möjlighet att utveckla a priori modellen. 

För att tydliggöra detta steg presenteras en postmodell nedan justerad med studiens bidrag för 

att mer anpassas till faktorer som i empirin påverkar beslutsprocessen. I postmodellen 

presenteras steget Kontakt som är en utveckling av a priori modellen. Steget innefattar de 

mänskliga faktorerna, intuition, känsla, kultur och individer som framhävts ovan.   
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Figur 4; Postmodell; Utveckling av Transaktionsprocessen 

 

Postmodellen har i grunden samma faser och moment som a priori modellen. Det har visat sig 

i den empiriska undersökningen att dessa faser och moment används, överlappande och i olika 

skeenden. Vissa av stegen utförs grundligare än andra beroende på målföretag och situation. 

Sevenius (2003, s. 243) skriver att det tas en kontakt och att det sker förhandlingar som är av 

vikt för processen. Även om det upprättas en kontakt är detta inte uppmärksammat som ett 

eget steg i a priori modellen. Däremot har den empiriska undersökningen betonat kontakt på 

ett sätt som gör att det bör framställas som ett eget steg. Det finns förhandlingar och det 

skapas en kontakt mellan företagen vilket blev tydligt i den empiriska undersökningen. 

Fallföretagen ansåg att detta steg var betydelsefullt. Samtliga respondenter framhävde detta 

som viktigt inför den kommande framtiden. Det har visat sig att kontakt alltid sker men det 

omfattar mer än att enbart upprätthålla en kontakt och utföra förhandlingar som den aprioriska 

förvärvsmodellen visade. Som redan nämnts behandlas denna kontakt i a priori modellen men 

det som framkommit i studien är en annan betoning på kontakten. De mänskliga faktorerna 

som diskuterades ovan har stor betydelse i detta steg. Dessa faktorer blir betydelsefulla och de 

finns med under hela beslutsprocessen. Kontakt innebär att företagen har möjlighet att 

stämma av företagskulturer och de får även en känsla för om det är ett passande målföretag.  

Anledningen till att detta ses som en viktig aspekt i studien är för att den tillför företagen med 

mycket information som kompletterar den fakta som beräknas fram. Kontakten som skapas 

förser företagen med ett perspektiv på målföretaget utöver de finansiella beräkningarna. Detta 

kopplar vi till Lodorfos och Boateng (2006, s. 1407) som framhäver att tidigare forskning 

visar på att det är viktigt att se över de kulturella och mänskliga aspekterna.  
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För att ge en återkoppling till studiens huvudsyfte har studiens empiriska undersökning 

påvisat vissa mänskliga faktorer som kan behövas för att utveckla de teoretiska modellerna 

med avseende på beslutsprocessen. Att vår a priori modell inte har lika stor fokus på det 

bidrag vi framhävt i detta kapitel blev tydligt vid litteraturinsamlingen. Vi såg att vår a priori 

modell hade större fokus på standardiserad process och beräkningar. Det vi vill lyfta fram 

med detta bidrag är att förvärvsprocessen är en överlappande och unik process som bör beakta 

mänskliga faktorer som intuition, känslor, kultur och individer. Dessa faktorer blir 

betydelsefulla under steget Kontakt som sågs som viktig i vår empiriska undersökning. 

Eftersom det är en komplex process är dessa mänskliga faktorer viktiga och det kan vara 

riskabelt för företagen att enbart stirra sig blint på beräkningar. I grund och botten handlar 

beslutsprocessen vid ett förvärv om att se över alla delar av målföretaget. Det bör finnas en 

medvetenhet om att individerna på båda företagen ska passa ihop på mänsklig basis och att 

företagskulturerna överensstämmer. 

 

6.2 Generellt bidrag 

Då vi har en postmodell som studiens bidrag som enbart visar denna specifika situation som 

vi studerat har vi även funderat över hur detta kan anammas i ett större perspektiv. Vår studie 

har undersökt en specifik situation, därav har denna studie enbart bidragit med en del till att 

utveckla teoretiska modeller, med avseende på beslutsprocessen. För att se om studien mer 

generellt kunde bidra till utvecklandet av teoretiska modeller valde vi att gå tillbaka till teorin 

för att hitta liknande studier. Vi fann en modell av Lars-Johan Åge som beskriver hur företag 

arbetar vid en komplex säljsituation. Vår studie har inte utgått från hans forskning och modell 

men det går att utläsa likheter mellan studierna. Åge (2011, s. 1581) skriver att modellen visar 

att företagen bör balansera fyra olika kriterier för att kunna nå framgång. Han beskriver att 

samspelet mellan dessa är det som företagen ofta ställs inför vid en komplex situation, detta 

kan utläsas av modellen som presenteras nedan. 

 

 

Figur 5; Lars-Johan Åges modell över B2B sälj processer 
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Vår studie har inte behandlat en säljprocess, som Lars-Johan Åges forskning gjorde, utan en 

köpprocess men vi har identifierat mänskliga faktorer som viktiga där intuition, känsla, kultur 

och individer ska fungera som en helhet. Detta liknar Åges (2011, s. 1580) modell, där han 

beskriver att det finns flera faktorer att ta hänsyn till än att bara blint titta på siffror i en 

komplex process. Åge (2011, s. 1581) skriver i sin studie att fokus inte enbart kan centrera 

runt de standardiserade verksamhetssystem som företagen har då detta kan resultera i att 

flexibilitet och anpassning begränsas. Han nämner även att kostnader och risker kan få för 

stort inflytande, detta kan göra att företag missar att beakta sådant som kommer från relationer 

och samarbeten. Däremot skriver Åge (2011, s. 1580) att relationerna inte får ta överhand men 

att människors attityder är viktigt att beakta och vara medveten om när en komplex process 

ska utföras. Med detta som grund återgår vi till att fundera över hur studien kan passa i ett 

större perspektiv. Den här studiens bidrag att en komplex situation medför att processen är 

unik och att mänskliga faktorer får en annan betoning kan även ses i Lars-Johan Åges 

forskning. Postmodellen som presenterats anses utifrån denna studie vara bättre anpassad till 

de faktorer som i den empiriska undersökningen påverkar beslutsprocessen. Lars-Johan Åges 

forskning påvisar också att en komplex situation behöver ett samspel mellan flera olika 

aspekter. Slutligen vill vi framhäva att denna studie resulterat i ett behov av att utveckla vår a 

priori modell. Utifrån Lars-Johan Åges forskning kan vi dra slutsatsen att företag som arbetar 

med komplexa situationer inte enbart kan förlita sig på sina beräkningar och standardiserade 

processer. Utan det finns behov av att företag balanserar flera faktorer för att uppnå ett bättre 

resultat. 

 

6.3 Förslag på vidare studier 

När vi funderade på förslag till vidare studier kunde vi inte undvika att koppla studien till 

Lars-Johan Åge som studerade komplexa säljprocesser. Det kunde utläsas ur Åges (2011, s. 

1586) studie att han anser att det behövs mer forskning för att se att hans modell är valid i 

andra företagsprocesser. Utifrån detta resonemang bör det göras mer studier i andra processer. 

Vår studie har tagit fram aspekter vid företagsförvärv, detta är en komplex process som 

påvisar liknande resultat. Nedan presenteras två förslag till vidare studier:  

- Det vore intressant att se studier som påvisar om de mänskliga faktorerna även är 

viktiga vid andra komplexa processer än företagsförvärv.  

- Nästa studie som är intressant att se, är en jämförelse mellan en komplex och en 

mindre komplex beslutsprocess för att se hur dessa skiljer sig åt med hänseende till 

mänskliga faktorerna som används.  
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Intervjuföretag och respondenter: 

Konsulföretag 1

VD Personlig kommunikation 4 april

CFO Personlig kommunikation 4 april

Marknadschef Personlig kommunikation 4 april

Konsultföretag 2

Affärsutvecklingschef Telefonintervju 12 april

Affärsområdeschef Telefonintervju 15 april

Tillverkandeföretag 1

VD Personlig kommunikation 24 april

CFO Personlig kommunikation 24 april

Tillverkandeföretag 2

Koncernchef Personlig kommunikation 26 april

Koncernekonomichef Personlig kommunikation 26 april   
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Bilaga 1 – Ordlista  
 

A priori – på förhand, utan föregående undersökning (Svenska akademien, 2006) 

Apriorisk – oberoende av erfarenheten, på förhand antagen eller given (Svenska akademien, 

2006) 

CFO – Chief Financial Officer men som även kan kallas för ekonomichef eller finansdirektör. 

Due Diligence, DD – Detta begrepp nämns även som företagsbesiktning i studien. Dessa två 

begrepp kommer användas synonymt.  

EQ – Ett mått på en individs emotionella intelligens 

Emotionell intelligens – Är en social intelligens angående att skilja och använda förmågan att 

skildra egna och andras känslor. 

Förvärvade företag – Detta åsyftar till det företag som köps upp och detta begrepp används 

synonymt med målföretag 

Förvärvande företag – Detta företag vi åsyftar till är det företag som genomför förvärvet. 

M&A- En förkortning på mergers and acquisitions som ofta används inom ämnet, vi kommer 

mestadels använda ordet förvärv men med samma betydelse som M&A. 

Målföretag – När vi använder och pratar om målföretag menar vi det företag som ska köpas 

upp.  

Synergi – detta är det mervärde som eftersträvas och en beskrivning är om 1 + 1 = 3 har 

företaget uppnått en synergieffekt.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Befattning och roll vid förvärv? 

Antalet år i företaget? 

Hur många företagsförvärv har du varit delaktig i? 

Berätta kortfattat om företagets situation och era strategier? 

Vi är i denna studie intresserade av att se mötet mellan teori och empiri vid företagsförvärv. 

Vi ser i forskning att det finns en tydlig och detaljrik bild för hur tillvägagångssättet ska vara 

vid förvärv, vilket i vissa fall inte är enkelt att följa i praktiken. De avsteg som kan tänkas 

finnas och varför är något vi är intresserade av, har ni några funderingar eller insikter att delge 

oss här? 

Hur inleder ni processen med ett förvärv, vad är det som ger en indikation på att ni 

vill/behöver genomföra ett förvärv och vad letar ni efter för egenskaper hos målföretagen? 

För att genomföra ett företagsförvärv beskriver teorierna ett antal olika aspekter att beakta i 

form av kalkyler, besiktningar, värderingar etc. Vad har ni för åsikter om detta och hur 

använder ni er av olika verktyg? 

Att genomföra ett företagsförvärv kan vara kopplat till flertalet risker, hur hanterar ni dessa 

risker och omvärldsfaktorer? 

När ett tänkt förvärv gått igenom företagets rutiner som behövs ska ett beslut ske, hur ser detta 

beslutsfattandet ut för er och på vilka grunder tar ni beslut? 

Hur arbetar ni med att integrera det uppköpta företaget? 

Vad kan ni se för några för- och nackdelar med företagsförvärv? 


