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Sammanfattning 

 

Tjänstesektorn har vuxit de senaste åren och därmed har individens kompetens fått en allt 
större betydelse. Då vi var intresserade av Goodwill som förknippas med immateriella 
tillgångar, där humankapitalet ingår, och företagsförvärv valde vi att undersöka vilken 
betydelse humankapitalet har vid företagsförvärv och hur detta värderas. Syftet med denna 
uppsats är att få en ökad förståelse för vilken betydelse humankapitalet vid förvärv av 
tjänsteföretag. Vi vill förutom detta få ökad kunskap om hur värdering av företag sker och hur 
man värderar en immateriell resurs som humankapital vid ett förvärv. 

Då vi vill försöka förstå och förklara detta fenomen har vi en hermeneutisk vetenskapssyn. Då 
vi inte har några teorier kring värdering av humankapital vid förvärv utan vi istället ska 
försöka formulera egna teorier baserade på vår undersökning har vi ett induktivt angreppssätt. 
Då vi är intresserade av hur tjänsteföretag värderar humankapitalet i praktiken valde vi att 
göra semikonstruerade kvalitativa intervjuer med de stora revisionsbyråerna i Umeå. Förutom 
dessa muntliga källor har vi använt oss av huvudsakligen facklitteratur som källor. 

Att värdera ett tjänsteföretag är alltid svårt då dess huvudsakliga tillgångar inte finns med i 
bokföringen. Det finns ett flertal motiv till att företag gör förvärv men vi tror att de främsta 
orsakerna är på grund av rörelsemotiven. Man vill då komma över det andra företagets 
resurser samt uppnå tillväxt. Flertalet värderingsmetoder finns för att bestämma ett oberoende 
värde på företaget. Många av metoderna ger ej en rättvisande bild av värdet, dock tror vi att 
de kassaflödesbaserade metoderna som fokuserar på pengaströmmen i företaget ger en mer 
rättvisande bild av tjänsteföretagets värde. 

För att vara medveten om vad man köper är det viktigt att analysera företaget innan förvärvet. 
Där är due diligence ett viktigt verktyg. Denna innehåller ett flertal delar men vi tror att fokus 
läggs på den finansiella- och juridiska delen. Andra verktyg för att utvärdera humankapitalet 
är human due diligence samt nyckeltal som visar företagets stabilitet. Man kan även förutom 
att förvärva företag försöka locka till sig nyckelpersoner från andra företag för att på ett 
snabbt sätt öka kompetenser i sitt företag. Man vill då åt nyckelpersoner vilka är anställda 
som är duktiga på att locka till sig kunder eller har specialkompetens. 

Av denna studie har vi lärt oss att humankapitalet har en central roll vid förvärv av 
tjänsteföretag. Denna resurs är dock svår att värdera, varför man istället ser hela företaget som 
en enda enhet och ofta fokuserar på att göra en ordentlig genomgång av räkenskaperna. Vid 
mindre förvärv bildar man sig, något oväntat, ofta en uppfattning om humankapitalets värde 
genom att använda magkänslan. Fokus läggs också på att utvärdera riskerna med att ta över 
personalen, men detta innebär oftast att man försöker sammansmälta företagens olika kulturer 
samt integrera personalen efter förvärvet.  
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnesval 
När vi skulle bestämma oss för vilket ämne vi skulle skriva om var detta givet, vi ville båda 
inrikta oss mot revision och bokföring. Vi var intresserade av goodwill och redovisningen av 
detta. Goodwill förknippas ofta med företagsförvärv, varför vi valde att även ta in denna del i 
vår uppsats. Goodwill är ett övervärde som uppstår när köpeskillingen är större än det 
bokförda värdet för företagets egna kapital.1 Detta övervärde uppstår på grund av att man 
anser att det finns immateriella tillgångar som ej finns bokförda, att de materiella tillgångarna 
är för lågt värderade eller att företaget förväntas göra bättre vinster än under tidigare år.  

Tjänstesektorn och individers kompetens har fått en allt större betydelse i dagens samhälle 
och vi bestämde oss för att titta närmare på just kompetensen. Vi fann en hel del intressant 
kring ämnet intellektuellt kapital och beslöt oss därmed för att utforska detta. Under vår 
studietid har vi genom flertalet kurser blivit bekanta med begreppet humankapital, som är en 
del av det intellektuella kapitalet. Vi har förstått att humankapitalet är en av de viktigaste 
resurserna i ett kunskapsföretag, men trots detta får humankapitalet ej redovisas i årsbokslutet. 
Vi fann det intressant att närmare studera hur man värderar och redovisar denna tillgång.  

Vi kände att vi nu hade begränsat ämnesvalet till något som var genomförbart, och har valt att 
fokusera på humankapitalets betydelse vid ett företagsförvärv.  

 

1.2 Problembakgrund 
Ser man till samhällsförändringen under de senaste århundradena har denna förändrats 
radikalt. Så sent som på 1700-talet hade vi ett samhälle som dominerades av jordbruk och den 
viktigaste arbetsenheten var hemmen. Människors konsumtion bestod mestadels av livsmedel 
och man levde i ett samhälle med låg utvecklingsnivå2. 

På 1780-talet, under den franska revolutionen, ökade användningen av kol, ångkraft och 
maskiner. Detta lade grunden till industrialiseringen med en ekonomisk tillväxt i 
världsekonomin. Saker utvecklades nu i snabbare takt än de tidigare gjort3. Tillväxten kom att 
leda till att förändringar inom alla områden så som; ny teknik, nya produkter, nya fabriker, 
företag och branscher, utbildning har blivit allt viktigare, boende och levnadsvanor kom att 
förändras vilket även lagar och regelverk har gjort4.  

                                                 

1IFRS 3 p 51  
2 Schön L, En modern svensk ekonomisk historia, tillväxt och omvandling under två sekel,  2007, s 11 
3 Ibid s 12 
4 Ibid s 15 
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Under 1800-talet kom tjänstesektorn att få en allt mer betydande roll. Under slutet på 1800-
talet fram till mitten på 1900-talet har industri- och tjänstesektorn vuxit parallellt. Jordbruket 
har fått en allt mindre roll, och sedan mitten på 1900-talet har tjänstesektorn varit den största 
och fortsätter än idag att växa5. I och med att tjänstesamhället mer och mer ersatt 
industrisamhället har företags värde blivit mer och mer beroende av de immateriella 
tillgångarna.6 

Man anser att tillväxtens grunder främst beror på tre faktorer, investeringar, innovationer och 
institutioner7. Till en början användes investeringar till att bygga upp materiella tillgångar så 
som jord, maskiner, byggnader och kommunikationsanläggningar, men under senare tid fann 
man det allt viktigare att investera i immateriella tillgångar så som utbildning och 
kompetensutveckling, och för företagen blev satsning på ny kunskap viktig.8  

Begreppet innovation innebär att produktionsfaktorer kombineras på ett nytt och bättre sätt. 
Detta har genom historien främst handlat om att producera nya produkter och i och med detta 
har vi fått en omfattande utveckling av tekniken9. Innovationer under senare tid kom allt mer 
att handla om innovativ verksamhet, vilket har inneburit större satsningar på forskning och 
utveckling inom både högskolor och företag. Man har genom detta fått en mer 
kunskapsintensiv innovativ process.10   

Institutioner är formella inrättningar, men även regler och sedvänjor i ett samhälle räknas in i 
denna faktor, vilka i mångt och mycket styr människors tänkande och agerande. De 
institutionella förändringarna har tillsammans med kompetens blivit de faktorer som anses 
viktigast vid analyser av den ekonomiska tillväxten.11 

Investeringar, innovationer och institutioner ingår i ett samspel med varandra som 
tillsammans skapat tillväxt och omvandling, och dessa tillsammans med enskilda individer 
och organisationer har skapat det samhälle vi lever i idag.12 Idag ser förhållandena helt 
annorlunda ut jämfört med några århundraden sedan. Vi lever i ett samhälle som ständigt 
förändras och konsumtionsvanorna ser helt annorlunda ut idag än för några hundra år sedan.13  

 

1.3 Problemdiskussion 
Det faktum att individen och dess kunnande har fått allt större betydelse samt att 
tjänstesektorn ständigt växer och idag blivit den största sektorn har kommit att innebära att 

                                                 

5 Schön L, En modern svensk ekonomisk historia, tillväxt och omvandling under två sekel, s 14 
6 Johansson S-E, Hult M, Köpa och sälja företag, 2002, s 25? 
7 Schön L, En modern svensk ekonomisk historia, tillväxt och omvandling under två sekel, s 15-16 
8 Ibid s 16 
9 Ibid s 16 
10 Ibid s  17 
11 Ibid s  17 
12 Ibid s 19 
13 Ibid s  11 
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utbildningen och kompetensen hos individen fått en helt annan roll än den tidigare haft. 
Individers kompetens, det vill säga humankapitalet har fått en central plats hos företagen. 

Många köp av kunskapsföretag görs enbart för att komma åt personalen14. Hur gör man då för 
att värdera personalen eller det så kallade humankapitalet? Flera olika värderingsmetoder har 
arbetats fram under åren men det är mycket svårt att sätta ett monetärt värde på människor15. 
Immateriella tillgångars värde kan ses indirekt genom att titta på priset på ett företags aktier 
och jämföra det med företagets egna kapital, men den enda gång som värdet på immateriella 
tillgångar kommer fram direkt är vid företagsöverlåtelser16.   

 

1.4 Problemformulering 
I tidigare avsnitt finns diskussioner kring motiven till val av uppsatsämne. Vi har valt att 
fokusera denna uppsats på humankapitalets betydelse vid ett företagsförvärv och hur man kan 
värdera en tillgång som denna, så utifrån detta blir vår problemformulering följade;  

Vilken betydelse har humankapitalet vid förvärv av tjänsteföretag och hur värderas detta?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vilken betydelse humankapitalet har 
vid förvärv av tjänsteföretag. Vi vill förutom detta få ökad kunskap om hur värdering av 
kunskapsföretag sker och hur man värderar en immateriell resurs som humankapital vid ett 
förvärv. 

 

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att endast fokusera uppsatsen på humankapitalets betydelse vid ett företagsförvärv 
när köpeobjektet är ett kunskapsföretag. Kunskapsföretagen är den företagsvariant med störst 
andel humankapital, och då det är detta vi studerar har vi valt att begränsa oss till denna typ av 
företag. Som kunskapsföretag kan man räkna bland annat revisions- och advokatbyråer samt 
konsultföretag, med då vi själva förväntar oss att senare arbeta inom redovisningsbranschen 
fann vi detta som det mest intressanta att studera och väljer därför att avgränsa oss till denna 
bransch.  

  

                                                 

14 Sveiby K-E, Kunskapsflödet, 1995, s 67 
15 Ibid s 188 
16 Ibid s 47 
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2. Metod 

 

2.1 Vetenskapssyn 
Vi har en hermeneutisk syn då vi fokuserar på att förstå och tolka hur de i ett tjänsteföretag 
tänker och resonerar kring personalen i ett företag de vill köpa upp. Det som kännetecknar 
den hermeneutiska synen är att man vill förstå och tolka, inte förklara vilket vore fallet vid en 
positivistisk syn17. Både den hermeneutiska och positivistiska synen innehåller ett flertal olika 
synsätt och kan snarare ses som samlingsnamn på två olika huvudskolor där det finns 
huvuddrag som är gemensamma inom skolorna. 

Positivismen har en mer naturvetenskaplig inriktning vid studier av sociala företeelser. Det är 
endast det som kan observeras som är riktig kunskap och vetenskapen ska vara helt 
värderingsfri. Forskningens uppgift är att pröva teorier samt samla in material som grund för 
lagmässiga regelbundenheter.18 

Vi anser att det krävs en annan metod när man ska studera människor. Vi är intresserade av 
hur människor resonerar när de ska värdesätta andra människors arbetsinsatts och kunnande. 
Människor är inte alla likadana och resonerar därför på olika sätt. Vi anser därför att det inte 
går att förklara värderingsprocessen av humankapital med några enkla modeller. Vi förväntar 
oss att alla företag gör på lite olika sätt och tar in olika mycket av humankapitalet i 
värderingsprocessen. 

Hermeneutiken säger att det är omöjligt att studera samhällsvetenskapliga objekt med ett 
naturvetenskapligt synsätt. Människans beteende och handlingar utspelar sig i en social 
verklighet som rymmer en mening för människan. De agerar därmed utifrån den mening de 
ger sina egna och andras handlingar. Fokus ligger därför på att förstå människors handlingar. 
För att göra detta krävs det att man förstår och tolkar deras handlingar utifrån deras 
perspektiv.19 

 

2.2 Angreppssätt 
Vårt angreppssätt är mer induktivt än deduktivt då vi inte har hittat tidigare forskning på 
området och inte har några egna klara teorier att undersöka. Ett deduktivt angreppssätt vore att 
samla in allt som man vet om ett visst område och utifrån detta formulera hypoteser som 
senare testas. Vid en induktiv arbetsgång börjar man alltså med att samla in data för att sedan 

                                                 

17 Bryman, A och Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 442 
18 Ibid s 26 
19 Ibid s 30 
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försöka formulera teorier baserade på den insamlade datan. Resultatet av en induktiv 
undersökning blir dock ofta endast empiriska generaliseringar.20 

Ett induktivt angreppssätt är ofta kopplat till en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning brukar 
beskrivas som en ordinriktad forskning. Fokus ligger på att tolka och förstå den sociala 
verkligheten och hur denna miljö tolkas av de som lever i den. Sociala egenskaper skapas 
genom samspel mellan individer och inte genom något som kommer utifrån.21 

 

2.3 Val av metod 
Kvalitativ dataanalys kopplas ofta ihop med ett hermeneutiskt synsätt då man tänker på den 
kontext i vilken datan insamlades eller producerades22. Som tidigare nämnts är vi intresserade 
av hur man resonerar kring värdet av personalen när man ska göra ett företagsförvärv. Detta 
anser vi bäst får svar på om vi använder oss av kvalitativa intervjuer där strukturen är relativt 
fri och den intervjuade har möjlighet att fritt berätta hur de går tillväga. Intervjuaren har en 
större frihet att variera ordföljden än vid en kvantitativ intervju. Kvalitativa intervjuer har en 
tendens till att följa den riktning som den intervjuade tar. Det är viktigare att få detaljerade 
djupa svar som beskriver den intervjuades syn än det är att få precis och lättkodad data som i 
de kvantitativa intervjuerna.23 

Vi har valt att förbereda frågor till intervjutillfällena så att vi får relativt likvärdig information 
från våra olika intervjuer. Vi kommer dock vara öppna för att ställa följdfrågor på vad de 
intervjuade säger. Ordföljden på frågorna ska vi försöka följa men vi känner även att vi vill 
kunna anpassa oss till intervjusituationen. Därför ger vi oss själva lite frihet under 
intervjuerna att anpassa oss till den som blir intervjuad och vidareutveckla frågor som behöver 
vidare förklaring. Denna form av intervju kallas för semikonstruerad intervju. 

 En semistrukturerad intervju är när den som intervjuar har några specifika teman som man 
vill ta upp men frågorna behöver inte komma i samma ordning vid varje intervju och det finns 
en stor frihet att ställa följdfrågor baserat på det som intervjupersonen säger.24  

Ett alternativ till intervju vore i vårt fall att skicka ut en enkät till alla revisionsbyråer. Vi hade 
dock inte kunnat få samma typ av information som från en intervju och vi hade inte haft 
alternativet att ställa följdfrågor. Enkätutskick är mer tidskrävande och det hade även varit 
mindre troligt att vi skulle fått svar från lika många byråer. Vi anser därför att intervjuer är 
den bästa metoden för vår undersökning. 

 

                                                 

20 Bryman, et. al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 23 ff 
21 Ibid s 298 
22 Ibid s 443 
23 Ibid s 361 
24 Ibid s 363 



   6  

2.4 Informationssökning 
Vi började med att läsa uppsatser på ämnet intellektuellt kapital och humankapital. Detta dels 
för att få en bild av vad detta ämne handlar om men även för att se vad som redan skrivits om 
detta ämne. Vi gick sedan vidare med att leta vetenskapliga artiklar och facklitteratur om 
ämnet. 

Vi använde oss av Umeå Universitetsbiblioteks sökmotorer när vi först skulle söka efter 
information kring humankapital. Vi använde oss främst av sökmotorn ”metasökning” där vi 
sökte i databaser under ekonomi, men även album användes. Vi använde oss av sökord som 
”humankapital”, ”intellektuellt kapital” och ”personal”. I de engelska databaserna använde vi 
oss av orden ”human resource” och ”intellectual capital”. 

Efter att vi hade läst ett flertal artiklar och uppsatser om humankapital ville vi hitta ett område 
inom humankapital som inte hade blivit utforskat så mycket. Ett område som vi inte hittade så 
mycket information om och som vi ansåg intressant var vilken roll humankapitalet spelade i 
förvärv av tjänsteföretag. Vi började då söka efter information om företagsförvärv med hjälp 
av orden ”förvärv”, ”tjänsteföretag” och ”företagsförvärv”. Vi letade även upp böcker av 
författare som ofta blev nämnda i de artiklar och uppsatser vi läste i början av arbetet med 
denna uppsats. 

 

2.5 Förförståelse 
Vi läser femte terminen på civilekonomprogrammet och har båda inriktat oss mot 
redovisning. Vi har läst A- och B- kursen i företagsekonomi samt C-kursen med inriktning 
mot redovisning och har därmed läst relativt mycket bokföring. Under denna tid har vi fått 
kunskap om bland annat hur goodwill skall redovisas vid företagsförvärv. Vi har även läst en 
del om företagsvärdering, hur detta går till och vilka som är de vanligaste 
värderingsmetoderna. Detta finner vi vara relevant information för arbetet med denna uppsats.  

Under dessa år har vi även blivit bekanta med begreppet humankapital. Den kunskap som vi 
hade kring detta var däremot något vag. Det vi visste var att humankapital är de mänskliga 
resurserna inom ett företag, och att man ej får redovisa denna viktiga tillgång i 
årsredovisningen. 

Den kunskap vi hade var att de överpriser som eventuellt betalas vid företagsförvärv redovisas 
av det köpande företaget som goodwill. Däremot hade vi väldigt liten kunskap om hur 
personalen i ett kunskapsföretag värderas och hur man sätter ett pris på denna. Det vi däremot 
visste var att de ingår i det övervärde företaget betalar vid ett företagsförvärv och redovisas 
därmed som goodwill.   
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2.6 Sanningskriterier 
För att läsaren bättre ska kunna ta ställning till, samt bedöma innehållet i denna uppsats är det 
viktigt att ta med en kritisk granskning av vårt eget arbete. Detta har vi gjort med hjälp av 
begreppen reliabilitet och validitet. 

 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och utvärderar om forskningen har fått fram resultat som är 
pålitliga och inte beroende av tillfälliga och slumpmässiga företeelser. Ett resultat som har 
hög reliabilitet ska kunna replikeras utan att resultaten varierar allt för mycket.25 

De resultat vi har fått fram baseras på fem olika personliga intervjuer. Då vi använt oss av 
semikonstruerade intervjuer där vi ställt följdfrågor vid behov, kan det vara svårt att i en 
annan undersökning att få fram precis samma svar. Det är därmed vara svårt att uppnå en hög 
reliabilitet i vår undersökning. 

 

2.6.2 Validitet 

Validitet handlar om man verkligen mäter det man anser mäta, detta kallas mer noggrant för 
mätningsvaliditet26.  

Då vi har baserat våra intervjufrågor på de teorier vi läst samt att de vi valt att intervjua är 
revisorer och därmed kunniga inom området anser vi att vi har fått en bra koppling mellan 
teorin och empirin. Det finns dock en koppling mellan reliabilitet och validitet som säger att 
hög reliabilitet krävs för att få en hög validitet27. Detta gör att vår validitet påverkas då vår 
reliabilitet inte är hög. 

 

2.7 Källkritik 
De sekundära källor vi använt oss av är i huvudsak fackböcker. Vi har även använt oss av en 
artikel, en doktorsavhandling och en uppsats. De fackböcker vi använt ser vi som pålitliga, 
men vi har försökt att hitta flera källor som säger samma saker om de teorier vi använder även 
om vi inte hänvisat till alla dessa källor. Det vi ser som en svaghet hos några av våra 
facklitteraturböcker är att de inte skrivits nyligen och då kan ses som inaktuella. 

Avhandlingen och uppsatsen har vi främst försökt använda som inspiration för vidare 
utforskningar och inte använda dem som direkta källor. Det vi har använt anser vi pålitligt då 
uppsatser och avhandlingar granskas innan de godkänns. 

                                                 

25 Bryman, et. al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 48 
26 Ibid s 95 
27 Dahmström K, Från datainsamling till rapport, 2005, s 334 
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Våra primärkällor är de revisorer vi intervjuat. Vi anser att den information vi får av dem är 
pålitlig då de arbetar med det område vi frågar om. Det finns dock vissa svagheter med våra 
intervjuer. Som vi kommer att nämna senare i arbetet sade sig en av de intervjuade inte ha så 
stor kunskap om företagets egna förvärv. Personen i fråga hade dock stor kunskap om förvärv 
i allmänhet och hade dessutom möjligheten att ta hjälp utav de på kontoret då vi skickade våra 
intervjufrågor i förväg. Detta kan dock ses som en svaghet då detta utskick inte gjordes till de 
andra vi intervjuade. Personen på Öhrlings PricewaterhouseCoopers fick därmed ett försprång 
jämte de andra intervjuade. Vi tror dock inte att detta gjorde informationen mindre pålitlig. 

Intervjun hos Ernst & Young i Umeå genomfördes av endast en utav oss då vi inte kunde hitta 
en tid som passade oss båda. Detta kan ha påverkat informationen då båda inte var med och 
ställde följdfrågor. Påverkan torde dock vara liten då vi vid intervjuerna i huvudsak följt 
intervjumallen. 

Då vi spelade in intervjuerna kunde båda lyssna av dem efteråt så risken för feltolkningar 
minskas. Vi skrev även av dem ord för ord utan att ändra ordföljden just för att misstolkningar 
inte skulle ske. 
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3. Teori 
 

Tjänstesektorn blir allt större i västvärlden och cirka två tredjedelar av människorna i 
arbetsför ålder arbetar i tjänsteföretag och organisationer som är mer eller mindre 
tjänsteorienterad28. Ekonomin har skiftat från att vara fokuserad på materiella tillgångar i 
tillverkandeindustrin till att vara en ekonomi där intellektuellt kapital, speciellt humankapital, 
är den största tillgången. I denna nya ekonomi är det inte de fysiska tillgångarna utan den 
intellektuella kompetensen som banar vägen för framgång. Företag måste därför lägga ner 
med tid på att utveckla och ta hand om sin personal.29 

Trots denna utveckling ser redovisningen likadan ut som när industriföretagen var 
dominerande. Detta leder till att redovisningen sällan stämmer överens med det egentliga 
värdet på företagen30. Tjänsteföretagen har ökat sina investeringar och investerar numera 
nästan dubbelt så mycket som industriföretagen. Bland de största investerarna finns 
konsultföretagen31. 

 

3.1 Intellektuellt kapital 
Intellektuellt kapital är som sagt en av de viktigaste tillgångarna för företag, och särskilt för 
kunskapsföretag, som är beroende av sina anställdas kompetens. Intellektuellt kapital är en 
term som rymmer mycket och kan delas in i olika delar. Vilken uppdelning man gör av det 
intellektuella kapitalet varierar, vilket även antalet delar gör. Men det de flesta indelningarna 
har gemensamt är att de har en särskild del som består av humankapital. Nedan följer två olika 
indelningar som båda är relativt vanligt förekommande.  

 

3.1.1 Sveibys indelning av det intellektuella kapitalet 

De störta och viktigaste tillgångarna i ett tjänsteföretag är osynliga och mäts inte i 
balansräkningen. Denna osynliga del av balansräkningen kan enligt Sveiby32 delas in i tre 
huvudgrupper. 

Interna strukturer är saker som i allmänhet ägs av företaget t.ex. patent, administrativa system 
och koncept. Dessa strukturer är relativt lätta att värdera och fatta investeringsbeslut om. 

Externa strukturer kan vara kundrelationer, varumärken och rykte. Företaget kan även här äga 
delar av dem, men investeringar i dessa strukturer kan vara svåra att styra och många delar 
som rykte och kundrelationer påverkas av hur företaget löser kundens problem. 

                                                 

28 Sveiby K-E, Kunskapsflödet,  s 16 
29 Flamholtz E G, Human resource accounting : advances in concepts, methods and applications, 1999, s 349 
30 Ibid s 350 
31 Sveiby K-E, Kunskapsflödet,  s 18 
32 Ibid s 15ff 
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Den tredje huvudgruppen är personalens kompetens. Alla strukturer är beroende av hur 
människorna i företaget agerar i olika situationer och vilken kompetens de har. 

De interna och externa strukturerna är immateriella tillgångar för företaget. Personalens 
kompetens ägs av individerna själva och är därför ingen tillgång i företaget. Det är dock svårt 
att tänka sig en organisation utan människor och det kan därför diskuteras om personalens 
kompetens bör finnas med i balansräkningen.33 

När ett företag investerar i immateriella tillgångar tillåter bokföringspraxis inte att man 
redovisar värdet som en tillgång utan investeringen ska bokföras som en kostnad direkt. 
Investeringen har gjorts för att ledningen hoppas på högre lönsamhet långsiktigt och man kan 
därför säga att den immateriella tillgången motsvaras av ett osynligt eget kapital. Utgifter för 
forskning och utveckling skapar framtida värden som tillkommer företaget och bör därför ses 
som investeringar. Kostnader för personalens kompetensutveckling är däremot ingen 
investering ur företagets synvinkel då kompetensen som kommer av utbildningen tillhör 
individen och inte företaget. Utbildning av personalen bör därför ses som en kostnad och inte 
som en investering.34 

 

3.1.2 Arbetsgruppen Konrads indelning av det intellektuella kapitalet 

Enligt boken ”Den osynliga balansräkningen” kan kunskapskapitalet, eller även kallat 
intellektuellt kapital delas in i två delar, nämligen strukturkapital och individkapital35. Denna 
indelning gör även Edvinsson och Malone36. 

 

3.1.2.1 Humankapital 

Humankapital kan definieras som individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenheter 
hos personalen37. I humankapitalet ingår även utbildning, social kompetens samt individens 
förmåga att utnyttja denna kunskap på bästa sätt i sitt arbete38. I boken talar man också om 
”intäktspersoner” med vilka man menar de personer som producerar de tjänster som 
efterfrågas av kunderna.39 I vårt fall är dessa personer revisorerna. 

Som tidigare nämnt kan personalen anses vara företagets viktigaste resurs, men vilket värde 
denna tillgång har är svår att fastställa. För att lättare kunna mäta kvaliteten på humankapitalet 
finns några nyckeltal man kan använda sig av vid en bedömning av detta.  

                                                 

33 Sveiby K-E, Kunskapsflödet,  s 39ff 
34 Ibid s 43 
35 Arbetsgruppen Konrad, redaktör Sveiby K-E, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, 
styrning och värdering av kunskapsföretag, 1989, s 16 
36 Edvinsson L och Malone M S, Det intellektuella kapitalet, 1998, s 28ff 
37 Ibid s 55 
38 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 23 
39 Ibid s 24 
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Utbildningsnivå är en faktor man tar hänsyn till vid bedömningen av humankapitalets kvalitet, 
varför man så utförligt som möjligt bör beskriva detta i årsredovisningen. Dessa uppgifter kan 
ha stor betydelse både när det gäller att utvärdera kvaliteten på det egna företagets 
humankapital, men även om jämförelser mellan olika företag inom branschen skall göras40.  

Andra nyckeltal som ofta används vid bedömningen av humankapitalets kvalitet är antal år 
som intäktspersonerna arbetat med yrket41.  

Den vidareutbildning personalen får är även det en komponent man bör ta hänsyn till vid 
bedömningen av humankapitalet och dess kvalitet. Viktigt att komma ihåg när man gör dessa 
mätningar är att all vidareutbildningen inte alltid syns i årsredovisningen, utan mycket av sin 
erfarenhet och ”vidareutbildning” får personalen genom sitt dagliga arbete. De ställs ständigt 
inför nya situationer, vilket gör att de får nya erfarenheter, lär sig hantera nya saker och får 
därigenom högre kompetens42.  

 

3.1.2.2 Strukturkapital 

I strukturkapitalet ingår det så kallade kundkapitalet, vilket kan beskrivas som företagets 
relation till sina kunder. Kundrelationerna är viktiga i de flesta typer av företag, men blir extra 
viktiga i just tjänste- eller kunskapsföretag. En stor del av personalens eller intäktspersonernas 
arbete går ut på att värna om sina klienter och bibehålla god kontakt med dessa, samt att skapa 
nya stadigvarande kundrelationer. Vid mätning av ett företags strukturkapital är det därför 
viktigt att även se vilka kunder företaget har, samt hur goda relationerna till kunderna är.43   

När man skall mäta kundrelationerna kollar man på hur stabila och trogna kunder företaget 
har. Man ser då till återköpsbenägenheten hos kunderna44. Man ser även till hur nöjda 
kunderna varit efter att de fått tjänsten levererad. Detta mått används inte så mycket till 
värdering av företagets humankapital, utan blir istället viktigt för företaget vid exempelvis 
marknadsföring45. Genom att mäta antalet återköp, kan man få en bra bild över hur nöjda 
kunderna är. Nöjda kunder kommer förmodligen även i framtiden att köpa företagets 
tjänster46. 

Ännu en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller att mäta kundkapitalet är att se till hur 
många stora kunder företaget har. Två vanliga nyckeltal som används när man ser till hur 

                                                 

40 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 25 
41 Ibid s 25 
42 Ibid s 26 
43 Ibid s 42 
44 Ibid s 44 
45 Ibid s 45 
46 Ibid s 47 
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många stora kunder företaget har är fakturering till de fem största kunderna samt hur många 
kunder som motsvarar femtio procent av faktureringen.47 

 

3.1.3 Val av indelning 

Som tidigare nämnt finns det olika sätt att dela upp intellektuellt kapital på. Ovan har ni fått 
läsa om två vanliga sätt att göra denna indelning på. De båda metoderna, eller sätten att göra 
detta på innehåller ungefär samma faktorer, skillnaden är att man i den ena metoden delar in 
det intellektuella kapitalet i två delar medan den andra metoden delar in i tre delar.  

Den första modellens externa och interna strukturer kan slås samman och jämföras med 
strukturkapitalet i den andra modellen, medan personalens kompetens kan jämföras med 
individkapitalet. Vi ser alltså att de olika modellerna innehåller samma faktorer, men gör olika 
indelningar. Då vi i denna uppsats endast skall studera humankapitalet behöver vi inte dela in 
det intellektuella kapitalet i ett flertal olika delar, utan det räcker om vi kan särskilja 
humankapitalet, någon mer avancerad indelning anser vi ej vara nödvändig. Vi väljer därför 
att dela in det intellektuella kapitalet i två delar enligt den senare metoden, nämligen i 
strukturkapital och individkapital.  

 

3.2 Motiv till förvärv 
Företagsförvärv är ett ämne som ges stort fokus i bland annat massmedia, detta på grund av 
deras stora betydelse. Även förvärv av mindre företag anses vara viktiga då förvärv 
förknippas med strategiska förändringar, stora risker och betydande transaktionssummor. 
Många företag gör förvärv just av den orsaken att det ges så stor uppmärksamhet i media, 
detta är ett bra sätt för företag att få sitt namn känt.48 

Förvärven har fått allt större betydelse även i Sverige och är idag en vanlig företeelse. På åtta 
år har antalet företagsförvärv närapå fördubblats.49 

Förutom uppmärksamhet i massmedia finns ett flertal orsaker till att företag väljer att göra 
företagsförvärv, och motiven varierar kraftigt mellan olika företag. En av de vanligaste 
orsakerna till förvärven är generationsskifte eller förändringar inom en delägarkrets, vilket 
ofta sker vid till exempel dödsfall då någon annan familjemedlem skall ta över efter den 
avlidne50. 

Motiven till förvärv kan delas in i tre grupper, nämligen ägarmotiv, rörelsemotiv och 
ledningsmotiv.  

                                                 

47 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 47 
48 Ibid s  27 
49 Ibid s 28-29 
50 Ibid s 43-44 
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3.2.1 Ägarmotiv 

Målsättningen för ägarmotiven är att man vill komma över det förvärvade företagets 
materiella tillgångar eller andra rättigheter som det förvärvade företaget har. Exempel på detta 
kan till exempel vara ett starkt varumärke eller undervärderade tillgångar som exempelvis ett 
fastighetsbestånd.51 

Andra ägarrelaterade motiv kan vara att man vill uppnå skattefördelar, börsnotering eller 
spekulation. Konkurrensbegränsning är ytterligare ett skäl till att företag gör förvärv. Genom 
att köpa upp ett konkurrerande företag blir de nu istället en del av det egna företaget.52 

 

3.2.2 Rörelsemotiv 

De rörelserelaterade motiven kan delas in i tre olika delar, nämligen tillväxt, resurser och 
synergier. Tillväxten innehåller motiv som ökade marknadsandelar och marknadskanaler, 
geografisk expansion och arbetskraft. I gruppen resurser finns motiv som affärsmetoder, 
rättigheter, råvaror och expertis. Synergieffekterna är främst motiv som kostnadsreducering. 
Sammanfattningsvis kan man säga att de rörelserelaterade motiven handlar om att företag vid 
förvärv vill uppnå ökade marknadsandelar och reducerade kostnader.53 

 

3.2.3 Ledningsmotiv 

Ledningsmotiven innehåller motiv som stabilisering och branschförändring. Ofta kan man se 
att ägarmotiv och ledningsmotiv överensstämmer med varandra. Genom att köpa upp ett annat 
företag kan ledningen se till att riskerna diversifieras genom att företaget har flera 
verksamheter. Genom branschförändring kan man även skapa nya marknadsvillkor.54 

Det finns alltså ett flertal olika motiv till att ett företag förvärvar ett annat. De vanligaste 
orsakerna är att man vill vinna marknadsandel, göra kostnadsbesparingar, utveckla sin 
teknologi samt nå ökad försäljning och distributionsnät. Man kan vid jämförelse mellan olika 
länder se att prioriteringen mellan dessa motiv skiljer sig en aning, men oftast sker 
företagsförvärv på grund av att företaget vill öka sina marknadsandelar.55 

 

                                                 

51 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 45 
52 Ibid s 44 
53 Ibid s 44-45 
54 Ibid s 45 
55 Ibid s 46 
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3.3 Värderingsmetoder 
När man bestämt sig för att förvärva ett företag skall man sedan göra en värdering av 
företaget för att veta vilket pris man tänka sig betala för detta. Man hävdar ofta att det inte går 
att fastställa ett objektivt värde, utan beroende på vem som värderar företaget får det olika 
värde. Detta beror på att olika personer har olika utgångspunkter och målsättningar för sin 
bedömning.56 

Vid värdering görs ofta en så kallad finansiell analys då man ser till historisk 
redovisningsinformation och utifrån detta bildar man sig en uppfattning om hur man tror att 
det kommer att gå för företaget i framtiden. Man använder sig vid analysen av klassiska 
nyckeltal, så som räntabilitet, bruttomarginal, vinstmarginal, likviditet, soliditet och 
skuldsättningsgrad. Kassaflödesanalys är ytterligare ett viktigt verktyg vid bedömningen av 
värdet.57 

Kassaflöde är alla inbetalningar minus utbetalningar som ett företag har under ett år. 
Kassaflödesbaserade värderingsmodeller utgår från uppskattade framtida kassaflöden efter 
investeringskostnader dragits bort. Man nuvärdesberäknar sedan dessa kassaflöden för att få 
fram ett värde på företaget. Detta kassaflöde visar den maximala utdelningen till företagets 
ägare utan att företaget ska behöva avstå från framtida tillväxt.58 

Innan förhandlingar inleds görs oftast en värdering av företaget man tänkt köpa. Det finns 
flera olika metoder för företagsvärdering men i slutänden skiljer sig förvärvspriset ofta 
avsevärt från värdet man får fram med dessa metoder.59 

Är företaget ett noterat aktiebolag kan man använda marknadsvärdemetoden vid värdering av 
företaget. Man antar då att priset på aktierna som marknaden satt är ett skäligt pris. Ett krav 
för att denna metod ska kunna användas är dock att företagets aktier omsätts relativt ofta så 
man får ett aktuellt pris på aktierna.60 

På börsen värderas de immateriella tillgångarna högt, vilket visas i att aktierna värderas högre 
än vad det egna kapitalet är värt. ”Stora övervärden på börsen är typiska för företag som har 
ledningar som lyckas göra synliga vinster av sina immateriella eller osynliga tillgångar”61. 
Börsens värdering är det ända någorlunda tillförlitliga måttet på marknadsvärdet av 
immateriella tillgångar. 

Substansvärdemetoden fokuserar på det redovisade värdet på tillgångarna i balansräkningen62. 
Då vi fokuserar på förvärv av tjänsteföretag där de största tillgångarna inte finns med i 
balansräkningen63, anser vi att denna värderingsmetod inte är relevant för vår studie. 

                                                 

56 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 81 
57 Ibid s 82-83 
58 Ibid s 247 ff 
59 Johansson et. al. Köpa och sälja företag, s 41 
60 Hultmark C, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992 s 44 
61 Sveiby K-E, Kunskapsflödet,  s 45 
62 Hultmark C, Kontraktsbrott vid köp av aktie, s 44 
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Avkastningsvärdesmetoden ser till den förväntade framtida avkastningen i form av utdelning 
och vinster64. Man måste bestämma den framtida årliga resultatnivån och avkastningskravet 
för investeringar. Dessa belopp kan man endast göra antaganden om utifrån de förutsättningar 
som finns hos företaget i dagsläget65. Denna värderingsmetod bör användas främst när man 
har för avsikt att fortsätta att driva företaget efter förvärvet66. 

Det kan vara en fördel att använda sig av flera olika metoder då man skall fastställa ett 
företags värde. I teorin leder samtliga metoder fram till samma marknadsvärde, men genom 
att använda sig av olika metoder kan man få en mer tillförlitlig bedömning67. 

 

3.4 Utvärdering av humankapitalet 
När man skall värdera ett företag är det även viktigt att se till hur stabilt företaget är. Detta 
görs genom att man kollar på genomsnittsåldern i företaget. Har företaget en relativt hög 
medelålder är detta ett tecken på att företaget är stabilt då äldre personer har lägre benägenhet 
att söka sig vidare. Medelåldern får däremot inte heller bli för hög, då en för hög medelålder 
indikerar på att man har dålig dynamik inom företaget.68 

Antal anställningsår är ett annat mått som används vid bedömningen av ett företags stabilitet. 
Detta mått hänger ihop med affärsidén och används ofta för att mäta hur stabil företagets idé 
är. Ju stabilare idé, desto längre anställningstid hos de anställda.69 Dock har kunskapsföretag 
oftare en oklar affärside, eller ingen alls, medan industriföretag oftare har en formulerad idé. 
Dessutom är det lättare för kunskapsföretag att ändra sin idé då de inte är bundna till 
kapitalstrukturen, maskiner och byggnader på samma sätt som ett industriföretag.70 

Andelen nyanställda samt personalomsättningen är även de använda mått vid värdering av ett 
företags stabilitet. En hög personalomsättning tyder på att missnöje hos de anställda, men en 
hög personalomsättning kan innebära stelhet. Inget av dessa tillstånd är bra för företaget, utan 
man eftersträvar ett mellanting mellan dessa tillstånd.71 

En annan metod för att utvärdera risker med humankapitalet är att använda sig av Human due 
diligence som vi kommer att behandla i senare avsnitt. 

 

                                                                                                                                                         

63 Johansson et. al. Köpa och sälja företag, s 49 
64 Hultmark C, Kontraktsbrott vid köp av aktie, s 45 
65 Johansson et. al. Köpa och sälja företag, s 45 
66 Hultmark C, Kontraktsbrott vid köp av aktie, s 45 
67 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 87 
68 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 56 
69 Ibid s 57 
70 Ibid s 20 
71 Ibid s 57-58 
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3.4.1 Värdering av humankapitalet 

Som tidigare nämnt är det svårt att mäta värdet på humankapital. Dock finns en del metoder 
som skulle kunna användas för detta. Som mått kan man antingen använda förädlingsvärdet 
eller vinsten, dock kan vinsten som mått vara något sämre då de redovisade vinstsiffrorna i 
hög grad kan påverkas av redovisning av pågående arbeten samt problem med avgränsning 
mellan vinst och lön.72   

Förädlingsvärdet kan definieras som ”… det mervärde som de anställda skapar sedan alla 
inköp från externa leverantörer räknats bort”73. Man räknar alltså bort lönekostnader, 
räntenetto samt sociala kostnader från den vinst som uppstått och får då fram 
förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet kan anses vara värdet av det arbete som de anställda 
utför74. 

 

3.5 Risker vid förvärv 
Den osynliga balansräkningen hävdar att risken vid köp av kunskapsföretag skulle vara större 
än vid köp av industriföretag, trots att den ej borde vara det. Anledningen till detta är att det är 
mer komplicerat att värdera ett kunskapsföretag.75 Trots att det finns sätt som gör det lättare 
att värdera de anställdas prestationer, är det svårt att sätta ett exakt värde på humankapitalet. 
Dessutom består humankapitalet av flertalet komponenter, vilka samtliga är svåra att värdera 
och beror till viss del av varandra.  

Vid företagsvärdering används ofta finansiella nyckeltal för att få ett mått på hur det går för 
företaget och som hjälp för att räkna fram ett värde på detta. Som tidigare nämnt är 
humankapitalet en av de viktigaste resurserna i kunskapsföretag, och denna tillgång finns ej 
med i årsredovisningen och har därför heller inget värde. Att använda sig av de traditionella 
nyckeltalen vid värdering av kunskapsföretag skulle då ge en missvisande bild, då det 
egentliga värdet är högre med tanke på att man ej tagit hänsyn till humankapitalet.76   

Som tidigare nämnt är riskerna stora vid företagsförvärv och studier visar på att hälften till två 
tredjedelar av alla företagsförvärv som sker misslyckas med att uppnå sina mål med förvärvet. 
Risken för att misslyckas är alltså väldigt stor, men trots detta sker många förvärv. Detta beror 
på att ett lyckat förvärv ger företaget stora fördelar och kan öka värdet väsentligt.77 

Det finns ett antal riskfaktorer som går att identifiera när det gäller företagsförvärv. De största 
riskerna anses vara att man har för dålig kunskap om det förvärvade företaget och dess 
bransch, dåliga rutiner i företaget, annorlunda attityder i det förvärvade företaget eller helt 
enkelt att man har för lite kunskap och erfarenhet om företagsförvärv. Man hävdar även att 
                                                 

72 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 50-54 
73 Ibid s 50 
74 Ibid s  51 
75 Ibid s 66-69 
76 Ibid s 68 
77 Ibid s 50-51 
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orsaken till att många förvärv misslyckas är på grund av att man missbedömt det förvärvade 
företagets potential att inbringa kapital, varför man ofta betalar ett för högt pris.78 

 

3.6 Nyckelpersoner 
En nyckelperson är någon som drar till sig många kunder eller har expertkunskap vilket gör 
att de bidrar stort till företagets framgång. Dessa personer är mycket eftertraktade och kan 
därmed välja var de vill arbeta. Det kan därmed leda till att företag konkurrerar över de 
nyckelpersoner som finns inom branschen.79 I större företag är beroendet av nyckelpersoner 
mindre än i små företag, dock är de alltid viktiga80. 

 

3.7 Strategisk analys 
För att minimera riskerna för att göra ett misslyckat förvärv är det viktigt för företaget att göra 
en ordentlig bedömning av det företag man tänkt köpa upp. Man bör ha klart för sig vad man 
vill uppnå med förvärvet och ha en långsiktig plan för företaget. Den strategiska planeringen 
innehåller bland annat bedömningar om riskspridning, omstrukturering, kunskapsöverföring 
och aktivitetsfördelning. Viktigt vid företagsförvärv är att tänka långsiktigt och se till att ha 
ordentlig kunskap om vad förvärvet kommer att innebära och att man är ordentligt insatt i 
företagets verksamhet.81 

 

3.7.1 Due diligence 

Due diligence betyder ordagrant översatt ”tillbörlig omsorg”. I ett köpsammanhang betyder 
begreppet att en köpare gör en mycket omfattande genomgång av det han/hon tänkt köpa, det 
vill säga en analys av företaget som skall köpas.82 En due diligence börjar oftast med att 
köparen gör en förfrågan hos säljaren om det material som man vill undersöka83. En due 
diligence genomförs oftast utav en utomstående expert så som revisionsbyråer84. 

Denna informationsinsamling och analys ger ett underlag för vilka risker och fördelar som är 
förknippade med förvärvet. Detta leder till att man får en uppfattning om vad företaget är värt 
för köparen och utgör en grund för vad man är beredd att betala85. Oftast får man inte svar på 
alla frågor man har då företaget som ska säljas inte vill ge ut för mycket information till 

                                                 

78 Ibid s 51 
79 Sveiby K-E, Kunskapsflödet,  s 25 
80 Ibid s 65 
81 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 55-57 
82 Johansson S-E och Hult M, Köpa och sälja företag, 2002, s 35 
83 Gorton L, Due diligence – Garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s 31 
84 Johansson et. al. Köpa och sälja företag, s 35 
85 Gorton L, Due diligence, s 32 
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konkurrenter. Man får då göra en bedömning av hur viktig denna saknade information är vid 
beslutsfattandet.86 

Vid ett köp har köparen en skyldighet att undersöka objektet som skall köpas. Uppkommer ett 
fel efter köpet och ingen undersökning har gjorts kan man inte åberopa fel som borde 
uppmärksammats vid undersökning87. Vid en due diligence har man gjort en mer omfattande 
genomgång av företaget än vad som krävs enligt köplagen och man bör därför kunna säga att 
undersökningsplikten är uppfylld88. 

Inför ett förvärv är det vanligt att man gör en legal och ekonomisk granskning av det företag 
man tänkt köpa. Denna granskning kallas även juridisk- och finansiell due diligence, men 
även fler typer av due diligence förekommer och delas ofta in i; juridisk, finansiell, 
affärsmässig, skattemässig, arbetsrättslig, teknisk samt kulturell due diligence.89 De olika 
metoderna har olika fokus, men trots detta är metoderna och arbetssättet i stort sett detsamma. 
Detta moment är en viktig del av förvärvsprocessen, varför besiktningen vanligen görs av 
konsulter och experter.90 

 

3.7.1.1 Juridisk due diligence 

Alla företag ingår i flertalet avtal med exempelvis kunder, återförsäljare, försäkringsbolag 
samt staten. Inför ett eventuellt köp av ett företag är det viktigt att granska dessa avtal så att 
man får en uppfattning om de villkor som gäller. I juridiska besiktningen ingår även kontroll 
av eventuella patent, upphovsrätter, varumärken och licensavtal. Man gör även granskning av 
tvister, då både potentiella och faktiska, och viktigt är att försöka bilda sig en uppfattning om 
vad utfallet torde bli. Besiktningen handlar inte endast om granskning, utan man upprättar 
även nya dokument, det viktigaste sådana är köpeavtalet.91 

 

3.7.1.2 Finansiell due diligence  

Finansiell besiktning innebär att man granskar företagets finansiella ställning, lönsamhet och 
värde. Detta görs exempelvis genom traditionell värdering och finansiella och 
redovisningsanalyser. Konsulterna som arbetar med den finansiella analysen av företaget 
behövs ofta även efter förvärvet. Deras jobb blir då att hjälpa företaget att materialisera de 
synergieffekter man antog skulle uppstå efter förvärv.92 

 

                                                 

86 Johansson et. al. Köpa och sälja företag, s 26 
87 20 § Köplagen 
88 Gorton L, Due diligence, s 103 
89 Nilsson H, Isaksson A och Martikainen T. Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s 364-366 
90 Ibid s 122 
91 Ibid s 367-368 
92 Ibid s 368 
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3.7.1.3 Affärsmässig due diligence 

I den affärsmässiga due diligencen analyserar man sådana faktorer som påverkar företagets 
resultat och affärsmässiga risk. Man tar då hänsyn till faktorer som marknad, produkter och 
konkurrenter. Den affärsmässiga besiktningen har många likheter med den strategiska 
analysen, varför detta kan vara ett verktyg/hjälpmedel för utförandet av den affärsmässiga 
besiktningen.  

Som tidigare nämnt misslyckas majoriteten av alla företagsförvärv, och en av de största 
anledningarna till detta är att förvärvet behandlas strategiskt felaktigt. Det är därför viktigt att 
redan innan förvärvet ägt rum analysera hur förvärvet skall hanteras efter genomförandet. Det 
är av vikt att man kollar på vilka olika strategier som finns i de olika bolagen och hur man på 
bästa sätt kan föra samman dessa.93 

 

3.7.1.4 Skattemässig due diligence 

Ofta kan skattereglerna vara komplicerade eller diffusa, varför det är extra viktigt att göra en 
skattemässig kontroll av företaget. Man kollar då bland annat på om företaget har bokfört 
skatten på korrekt sätt, samt om man betalt rätt summa. Om företaget misskött sig och man 
förvärvar detta bolag, är risken stor att man kommer åka på restskatt och andra 
straffavgifter.94   

 

3.7.1.5 Arbetsrättslig due diligence 

Den arbetsrättsliga besiktningen går ut på att man granskar anställningsavtalen för ledande 
befattningshavare i det företaget som man tänkt köpa. Man ser till vilka förmåner dessa har, 
samt om de omfattas av fallskärmsavtal. Man kontrollerar ägarförändringsklausuler och 
kollektivavtal och ser då till hur övertalighet, turordning, återanställningsrätt och andra 
uppsägningsbestämmelser finns reglerade i avtalen. Granskning av pensionsåtaganden är även 
en viktig faktor att ta hänsyn till så man får information om den pensionsplan som finns och 
vilket belopp pensionsskulden uppgår till.95 

Den arbetsrättsliga besiktningen anses ha störst betydelse när det är fråga om förvärv av 
kunskapsföretag. Anledningen till detta är att en av de viktigaste tillgångarna, nämligen 
kompetensen ligger hos personalen, och man måste se till hur man kan bibehålla 
nyckelpersoners kompetens i företaget även efter förvärvet. Huruvida de anställda äger rätt till 
arbetsresultat är ytterligare en faktor som undersöks med denna typ av due diligence.96   

 

                                                 

93 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 368-369 
94 Ibid s 369 
95 Ibid s 369-370 
96 Ibid s 370 
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3.7.1.6 Teknisk due diligence 

Teknisk besiktning innebär att man granskar produkter eller tjänster ut teknisk synvinkel för 
det företag man avser att förvärva. Man vill få reda på om de tekniska lösningarna är 
tillräckligt unika eller om det finns konkurrerande och mer utvecklad teknik för liknande 
produkter och tjänster. Analyser av företagets patent sker även i denna typ av besiktning.97 

 

3.7.1.7 Kulturell due diligence 

Vi lever idag i ett samhälle som är multikulturellt och internationaliserat, vilket gör att 
betydelsen för att göra en kulturell granskning av det företag man skall köpa blir allt större. 
Detta gäller både för företag utomlands såväl som företag i samma land. Besiktningen sker 
genom intervjuer med personalen.98  

När man gör besiktning av kulturer tar man hänsyn till en mängd olika faktorer som påverkar 
hur väl företagen kan integreras med varandra. Exempel på sådana faktorer är skillnader i 
ledarstil, organisation, värderingar, sätt att bete sig samt kommunicera. Syftet med kulturell 
due diligence är alltså att få reda på om företagens kulturer är förenliga och vilka förändringar 
av ledning och strategi som måste ske. Denna kontroll är viktig att göra då man vill få reda på 
hur folk kommer att reagera på det nya ägandet, samt att man genom att göra en utförlig 
kulturell besiktning minskar risken för att nyckelpersoner väljer att lämna företaget efter 
förvärvet.99 

   

3.7.1.8 Human due diligence 

Due diligence analysen kan visa siffror på att förvärvet ska bli framgångsrikt men trotts detta 
kan resultatet ofta bli sämre än väntat. Detta beror på att människorna i företaget är de som 
producerar resultaten och du behöver därför ta med de anställda i företagsanalysen. Vid ett 
företagsförvärv kan ofta personalen i det förvärvade företaget börja prestera sämre än innan 
förvärvet. Finansiell due diligence visar inte riskerna med de anställda vid ett förvärv utan 
endast finansiell information.100 

Tillsammans med en finansiell due diligence visar en human due diligence på risker och 
kostnader för hela företaget. Human due diligence kan även hjälpa till att visa vilka 
förändringar som krävs i organisationen efter ett förvärv. En human due diligence ger alltså en 
mer rättvisande bild av företaget och vad man kan förvänta sig att resultatet av förvärvet 
blir.101 

 

                                                 

97 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 370 
98 Ibid s 370 
99 Ibid s 371 
100 Conner D, Human Due Diligence, 1999 
101 Ibid 
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3.9 Prissättning 
I förvärvssammanhang skiljer man ofta mellan pris och värde. Priset är det belopp som 
slutgiltigt betalas för företaget. Ofta finns faktorer som ej går att mäta i företaget, vilka man 
försöker värdera när priset skall sättas. Man kan då betala ett högre belopp för företaget än 
vad dess egentliga marknadsvärde är.102 Det övervärde som företaget betalar kan hänföras till 
exempelvis personal, det vill säga humankapitalet. 

 

3.9.1 Goodwill 

Eftersom att kunskapskapitalet, eller humankapitalet oftast inte är värderat i årsredovisningen 
anser många företag att deras företag har ett högre värde än det som redovisas i 
årsredovisningen, varför man ofta vid försäljning vill ha ut ett högre belopp än det värde som 
finns i årsredovisningen. Om köparen anser att det finns ett övervärde i företaget är de 
eventuellt villiga att betala detta pris. Vid förvärv redovisar köparen övervärdet som goodwill 
i sin bokföring103. Detta goodwillvärde hänförs till humankapitalet, och man kan i och med 
detta anse att man satt ett värde/pris på företagets humankapital104. 

 

3.10 Förhandlingsutrymmet 
Priserna på aktiemarknaden bestäms av utbud och efterfrågan. Ju större efterfrågan och 
mindre utbudet är desto högre blir aktiepriset och vice versa. När säljarens begärda pris och 
köparens bud överensstämmer kan affär sker. Dock sker inte alltid prissättningen vid 
överlåtelser av företag på detta sätt, utan vanligen bestäms priset genom att säljaren och 
köparen förhandlar om priset.105  

Köparen gör en värdering av det objekt man tänkt köpa och bestämmer utifrån detta ett pris 
som man kan tänka sig att betala. Detta värde betraktas som det kritiska värdet, det vill säga 
det pris som köparen maximalt är villig att betala för företaget. På motsvarande sätt värderar 
säljaren företaget, och kommer därefter fram till ett värde på företaget, vilket inte alltid 
överrensstämmer med aktievärdet. Detta värde är säljarens kritiska värde, och blir därmed det 
lägsta priset som säljaren kommer acceptera för aktierna.106     

Skillnaden mellan de kritiska värdena, det vill säga mellan max- och minimipris är 
förhandlingsutrymmet. Köparen vill naturligtvis ha ett pris som är så nära minimipriset som 

                                                 

102 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 95-96 
103 IFRS 3 p 51 
104 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 31-32 
105 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 372-373 
106 Ibid s 373 
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möjligt och säljaren vill självklart ha ett så högt pris som möjligt. Vart priset i slutänden 
hamnar beror på de båda parternas förhandlingsskicklighet och förhandlingsstyrka107.   

 

 

 

 Köparens kritiska värde (maxpris) 
 
 
 Förhandlingsutrymme 
 

 Säljarens kritiska värde (minimipris) 

 
 

Figur 1. Förhandlingsutrymmet vid överlåtelser108 

 

3.11 Integrering av personalen efter förvärvet 
När förvärvet är genomfört kommer man till den slutliga processen, nämligen att integrera 
företagen. Detta är vanligen en svår process, varför man ofta behöver specialisthjälp med 
detta. Man skall nu få företagens olika kulturer att enas så att man på bästa sätt skall kunna 
driva verksamheten vidare. Det är viktigt att man snabbt får företagen att integrera så att det 
nyförvärvade företaget kan behålla sitt värde även i det förvärvande företagets ägor. Hela 
arbetet med detta syftar till att man skall realisera de synergieffekter som motiverade 
förvärvet.109 

 

3.12 Sammanfattning av teorierna 
Att värdera ett tjänsteföretag är alltid svårt då dess huvudsakliga tillgångar inte finns med i 
bokföringen. Dessa tillgångar kallas för immateriella tillgångarna och kan delas in i olika 
underkategorier. Vi har i denna uppsats valt att dela in dem i humankapital och 
strukturkapital110 då det är personalen som utgör humankapitalet som vi är intresserade utav. 

                                                 

107 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 373-374 
108 Ibid s 373 
109 Ibid s 192 
110 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 16 
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Värdet på humankapitalet syns inte i bokföringen förutom som goodwill. Goodwill är ett 
övervärde som inte kan hänföras materiella tillgångar och uppkommer efter ett förvärv111. 

Motiven till ett förvärv kan delas in i tre grupper, nämligen ägarmotiv, rörelsemotiv och 
ledningsmotiv. Då ägar- och ledningsmotiven fokuserar på materiella tillgångar och 
branschförändringar tror vi att rörelsemotiven kommer att vara de huvudsakliga 
anledningarna till förvärv av tjänsteföretag då de handlar om tillväxt, resurser och 
synergieffekter.112 

Det finns ett flertal värderingsmetoder att ta till hjälp för att få fram ett oberoende värde på ett 
företag. Många av dessa metoder visar inte en rättvis bild av ett tjänsteföretags värde. De 
metoder vi tror används är metoder som kassaflödesbaserade metoder som fokuserar på 
pengaströmmen i företaget och därmed ger en bättre bild för tjänsteföretag. Även 
marknadsvärdet, eller börsvärdet torde vara en bra hjälp för att få fram ett värde på företaget. 

Då personalen är den främsta tillgången för tjänsteföretag bör personalens värde tas i 
beaktande vid en värdering. Ett sätt att göra detta är att titta på nyckeltal så som medelålder på 
de anställda, antal anställningsår, antal år i yrket, utbildningsnivå, vidareutbildning samt 
personalomsättning113. Dessa faktorer tror vi kommer vara av avsevärd betydelse för 
värdering av humankapitalet.  

Vid alla köp finns det en så kallad undersökningsplikt114. För att uppfylla denna och även för 
att inte hitta några otrevliga överraskningar efter köpet bör man göra en due diligence. I en 
due diligence kan det ingå ett flertal delar men de vanligaste är finansiell samt juridisk due 
diligence, varför vi främst tror att företagen kommer att använda sig av dessa typer av due 
diligence.115  

Vi har även tagit upp human due diligence som fokuserar på riskerna med personalen vid ett 
förvärv. Ett företagsköp påverkar personalens produktivitet vilket ofta leder till att den 
förväntade vinsten av köpet inte infinner sig.116 

Det kan även hända att personal slutar efter ett köp. Var denna person en så kallad 
nyckelperson påverkar detta företaget mycket negativt. Nyckelpersoner kan ha  
specialkompetens eller vara duktiga på att locka till sig många kunder. Man kan även försöka 
locka till sig nyckelpersoner från andra företag för att på ett snabbt sätt öka kompetenser i sitt 
företag. Detta är ett vanligt alternativ till att köpa ett helt företag.117 Av dessa orsaker tror vi 
att nyckelpersonerna kommer ha en viss betydelse för företagen vid riskbedömning av 
personalen.  

                                                 

111 IFRS 3 p 51 
112 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 43-45 
113 Ibid s 25-26 
114 20 § Köplagen 
115 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 55-58 
116 Conner D, Human Due Diligence 
117 Sveiby K-E, Kunskapsflödet, s 25, 65 
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Priset på ett företag blir efter alla värderingar och analyser till slut ändå en förhandlingssak 
mellan säljaren och köparen118. Eftersom att förhandlingen syftar till att ta fram det pris man i 
slutänden skall betala, väljer vi att inte fokusera så mycket på själva förhandlingen utan väljer 
istället att fokusera på värderingen.  

 

                                                 

118 Nilsson et. al. Företagsvärdering med fundamental analys, s 372-373 
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4. Praktisk metod 

4.1 Urval 
Vi ville undersöka vilken betydelse humankapital har vid företagsförvärv. Vi har som sagt 
avgränsat vårt arbete till att endast studera kunskapsföretag i revisionsbranschen. När vi valde 
ut våra intervjuobjekt ville vi ha en intervju med de fyra största revisionsbyråerna; KPMG, 
Ernst & Young, Deloitte samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Detta visade sig dock vara 
aningen problematiskt, varför vi valde att ta med även mindre revisionsbyråer i vår 
undersökning. 

När det kommer till de muntliga källor vi har använt kom vi i kontakt med dem när vi ringde 
runt till de större redovisnings- och revisionsbyråerna i Umeå. De byråer vi kontaktade var 
Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton och KPMG samt LRF konsult och Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. De vi pratade med hos Deloitte kände att de inte hade tillräckligt 
med kunskap för att kunna svara på våra frågor och ville därför inte ställa upp på intervju. På 
LRF konsult sade man att värderingen och analysen av potentiella förvärvsobjekt vanligtvis 
gjordes av en utomstående firma stationerad i Stockholm och att de av den anledningen inte 
hade någon erfarenhet inom det område vi undersöker. Våra muntliga källor består därmed av 
revisorer från Ernst & Young, Grant Thornton KPMG samt Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers. 

Det tillvägagångssätt vi använt oss utav ger oss ett bekvämlighetsurval. Vi har använt oss av 
de revisorer som finns tillgängliga för oss i Umeå. Nackdelen med denna typ av urval är att 
det kan vara svårt att generalisera resultaten till en större population.119 Vi ser dock att vi kan 
öka förståelsen för hur tjänsteföretag går tillväga vid förvärvsprocessen även om vi inte kan 
säga hur majoriteten går tillväga. 

 

4.2 Bortfall 
Som tidigare nämnt har vi stött på en del problem med intervjuerna. Några av 
revisionsbyråerna har vi inte kunnat göra någon intervju med eftersom dessa haft för stor 
arbetsbörda för att kunna boka in en intervju med oss. Detta kom att innebära att vi ej fått 
någon intervju med Deloitte, som ju var ett av de tänkta intervjuobjekten. 

Det var två av de firmor som vi kontaktade som vi inte fick intervjuer med. LRF konsult 
gjorde ingen värdering inom företaget och var därmed inte kvalificerade att svara på våra 
frågor. Deloitte försökte vi kontakta ett flertal gånger men det var ingen som kände att de 
kunde tillräckligt för att prata med oss. Detta gör att vi tappar två perspektiv på hur 
revisionsbyråer går tillväga. Detta påverkar naturligtvis vår undersökning då Deloitte och 

                                                 

119 Bryman, et. al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 125 



   26  

LRF är stora firmor. Vi ser dock att vi har fått tillräckligt med svar för att vi ska kunna se 
trender inom materialet även utan Deloitte och LRF. 

När vi sammanställt alla intervjuer märkte vi att det var några frågor vi inte fått svar på. Detta 
dels på grund av att vi ställde följdfrågor på det de intervjuade sade och dels för att de pratade 
om andra saker än vad vi frågat om på vissa frågor. Då det inte är samma frågor som det 
saknas svar på anser vi att påverkan inte är så stor på vårt resultat. Det hade dock varit bättre 
för vår undersökning om vi fått svar på alla frågor från alla tillfrågade för att få en bredare 
förståelse inom ämnet. 

 

4.3 Frågekonstruktion 
När vi konstruerade intervjufrågorna började vi med att se till vad som var vår 
problemformulering, det vill säga vad vi ville undersöka och ha svar på. Vi funderade på vad 
som var syftet med denna uppsats och hur vi skulle ställa frågorna så att vi lyckades uppfylla 
detta. Utgångspunkten i alla undersökningar som denna bör vara teorin. Vi gick därför igenom 
de teorier vi fördjupat oss i för att få en idé om vilka frågor vi skulle behöva ställa.  

Vi ville från början ha en relativt ”fri” intervju med öppna frågor där de intervjuade själva 
fick berätta. Tanken var att vi skulle försöka styra de intervjuade så lite som möjligt och 
istället för att ha färdiga frågor skulle vi använda oss av följdfrågor. Detta kom att innebära att 
vi till en början hade relativt få och breda frågor som täckte in mycket. Senare kom vi dock 
fram till att vi istället ville ha något mer specifika frågor och fler till antalet. Detta av den 
anledningen att de intervjuade eventuellt skulle kunna ge korta och ospecifika svar. Vi insåg 
också att som ovana intervjuare skulle det bli svårt att göra denna typ av intervju. 

Vi började med frågor som handlade om hur nyligen förvärv hade gjorts och vilka motiven 
var bakom deras förvärv. Detta för att få några relativt enkla frågor att börja med, dessutom 
visade de om informationen kring värdering och analys av köpobjekt var relevant eller 
gammal. 

Vi skrev sedan några frågor kring värdering, de värderingsprinciper vi tagit upp och due 
diligence då detta är de vanligaste sätten att analysera och värdera företag vid förvärv. Vi var 
även intresserade av vad de tyckte om dessa metoder. Slutligen valde vi att ta med några 
frågor om att locka över personal från andra firmor då detta kan ses som att man förvärvar 
personal och vi fann det intressant om det är några stora skillnader eller om motiven är 
desamma. 
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4.4 Intervjuerna 
 

Respondent Datum Plats Tid Intervjuform mm. 

Ernst & Young Umeå 2008-12-17 Företaget 15 min 
Semi-konstruerad 
intervju, Inspelad 

Ernst & Young Örnsköldsvik 2008-12-16 Företaget 17 min 
Semi-konstruerad 
intervju, Inspelad 

Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 2008-12-12 Företaget 30 min 

Semi-konstruerad 
intervju, Inspelad 

KPMG 2008-12-08 Företaget 35 min 
Semi-konstruerad 
intervju, Inspelad 

Grant Thornton 2008-12-03 Företaget 25 min 
Semi-konstruerad 
intervju, Inspelad 

 
Tabell 1 
 

Vi började med att ta kontakt med de olika intervjuobjekten på telefon för att bestämma en tid 
som passade för dem. Vi förklarade kortfattat vad vår uppsats handlade om så de skulle kunna 
förbereda sig om så krävdes. Dagen för intervjun åkte vi till deras kontor för att träffa dem. Vi 
blev ofta bjudna på kaffe och kakor innan intervjun började. Intervjun började med att vi 
frågade om vi fick spela in intervjun, vilket vi fick vid samtliga tillfällen. Vi ställde sedan 
våra frågor. De svarande verkade bekväma och pratade på mycket om de flesta frågor. Det 
hände ofta att de svarade på två eller fler frågor vid en fråga. Vid sådana tillfällen valde vi för 
det mesta att inte ställa de frågor som redan blivit besvarade för att inte tvinga de svarande att 
upprepa sig. Vad det några oklarheter ställde vi frågan igen eller ställde en följdfråga för att få 
ett mer klart svar. 

Intervjun hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers skiljde sig från de andra på det sättet att den 
vi skulle få intervjua bad om att få frågorna i förväg så att de andra på kontoret kunde hjälpa 
den svarande med att förbereda sig inför frågorna då kunskapen kring 
PricewaterhouseCoopers egna förvärv var dålig. Detta gjorde att den svarande kunde hoppa 
mellan frågorna och svarade ofta på flera frågor samtidigt. 

De två intervjuerna hos Ernst & Young i Umeå och Örnsköldsvik blev markant kortare än de 
andra tre intervjuerna. Revisorn vi pratade med i Örnsköldsvik sade att det var mycket att 
göra just innan jul och hade därför inte så mycket tid att spara. Intervjun blev därmed kort och 
stämningen var att den svarande kände sig stressad under intervjun. 

På Ernst & Young i Umeå var endast en av oss närvarande då det var svårt att hitta en tid som 
passade båda. Personen vi intervjuade gav väldigt kortfattade svar på våra frågor, vilket var en 
av anledningarna till att intervjun blev kort. Antalet följdfrågor kan naturligtvis ha påverkats 
av att endast en person utförde intervjun, då man har olika uppfattning om vad som är viktigt. 
Trots detta anser vi att vi fått den information vi behövde. 
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Efter intervjuerna satte vi oss ner och lyssnade igenom intervjuerna och skrev av dem. Vi har 
valt att inte ändra något i intervjuerna som dålig grammatik och upprepningar med mera. 
Detta för att inte av misstag ändra innebörden i någonting de intervjuade sagt. 
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5. Empiri 
 

Vi kommer här redovisa svaren från intervjuerna under de frågor som ställdes vid 
intervjuerna. En del av frågorna och svaren har slagits samman då de behandlar samma ämne 
och svaren blev liknande på de olika frågorna. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har här 
kortats ner till Öhrlings för att underlätta läsandet. 

 

5.1 Har ni gjort några förvärv? 
På frågan om byråerna har gjort några förvärv svarar Grant Thornton och Öhrlings att de 
nyligen, under det senaste året gjort förvärv. Endast KPMG svarade att deras byrå inte gjort 
några förvärv. Både Ernst & Young i Umeå och Örnsköldsvik säger att förvärv har gjorts, 
men största delen av dessa har skett i Sverige eller på regional nivå. 

 

5.2 Hur ofta brukar ni göra förvärv? 
Hur ofta förvärven görs varierar och är enligt de intervjuade beroende av vilket 
konjunkturläge- eller vilken fas företaget befinner sig i. Däremot kan man säga att det på lokal 
nivå sker färre förvärv än på exempelvis regional nivå eller i Sverige.  

På Ernst och Young i Umeå säger den intervjuade att man gör några förvärv om året. På Ernst 
och Young i Örnsköldsvik säger man att det i Sverige sker ca åtta till tio stycken förvärv per 
år, och att det på regional nivå årligen sker ett till två stycken. På Grant Thornton säger man 
att antalet förvärv beror på konjunkturläget och om det för tillfället finns några intressanta 
förvärvsobjekt. Man ser även till marknaden och om man vill etablera sig på någon ny ort och 
i sådana fall vilka möjligheter som finns för detta. KPMG svarade på tidigare fråga att man 
inte gjort några förvärv den senaste tiden. Däremot säger den intervjuade att det för några år 
sedan var vanligt att man köpte upp mindre byråer men att man idag väljer att avvakta och 
inte göra några förvärv. På Öhrlings säger man att antalet förvärv beror på vilken fas företaget 
befinner sig i, om man är i en tillväxt- eller konsolideringsfas. Skulle företaget befinna sig i en 
konsolideringsfas så fokuserar man på att få nyförvärvade företag och det gamla företaget att 
integrera med varandra, varför då heller inga nya förvärv görs.  

 

5.3 Av vilka orsaker brukar ni göra förvärv? 
Anledningarna till att företag väljer att göra förvärv är många, men de främsta anledningarna 
kan sägas vara att man vill uppnå tillväxt. Detta kan antingen innebära att man vill utveckla 
sin verksamhet eller etablera sig på nya orter. Att man vill komma över personalen på det 
förvärvade företaget eller genomföra branschförändringar är ytterligare faktorer som spelar in 
vid beslutet att genomföra ett förvärv. 
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Att man vill utveckla ett visst kompetensområde eller växa geografiskt är de huvudsakliga 
orsakerna till att man gör förvärv på Ernst & Young i Umeå.  

På Ernst & Young i Örnsköldsvik säger man att man vill utveckla sin verksamhet, man vill 
öka volymen och verksamheten.  

På Grant Thornton sker de flesta förvärv av den orsaken att man vill komma åt den personal 
som jobbar inom det företag man tänkt köpa. En annan viktig orsak till förvärv som Grant 
Thornton ser är om man vill etablera sig på nya orter och då hittat en byrå som gör detta 
möjligt genom att man förvärvar denna. Man poängterar dock att den allra viktigaste orsaken 
till förvärven är att man vill åt kompetent personal.  

KPMG däremot säger att den främsta anledningen till att förvärv görs är på grund av att 
revisionsplikten kommer att försvinna, och att man i och med detta vill satsa mer på 
bokföring/redovisning än revision. En annan orsak är att man har en underkapacitet, varför 
man vill värva erfarna medarbetare för att råda bukt på detta.  

Öhrlings främsta orsak till förvärv är tillväxt, man vill helt enkelt bli större på marknaden. 
Den intervjuade hävdar att man i denna bransch vanligen kan bli större genom att antalet 
medarbetare ökar, vilket i sin tur leder till att även antalet kunder ökar.  

 

5.4 Hur stor betydelse har humankapitalet vid företagsförvärv? 
Alla företagen ansåg att personalen är väldigt viktig för företaget, detta med tanke på att man 
är inom tjänstesektorn och att det då är personalen som levererar intäkterna. Många sade även 
att det vid ett företagsförvärv främst är personalen som förvärvas.  

I Umeå på Ernst & Young säger den intervjuade att personalen har stor betydelse vid ett 
företagsförvärv. Eftersom att det rör sig om ett tjänsteföretag blir personalen väldigt viktig, 
det är personalen som inbringar intäkterna och det är personalen som egentligen förvärvas vid 
ett köp av ett företag.  

På Ernst & Young i Örnsköldsvik säger man att personalen har enormt stor betydelse. 
Eftersom att de materiella tillgångarna vanligtvis är få och av liten betydelse, blir personalens 
roll desto viktigare och vid ett köp av företag är det personalen som förvärvas. Man menar att 
det är oerhört viktigt med kompetent personal, men förutom den tekniska kunskapen är det 
viktigt att personalen kan samarbeta och har social kompetens.  

På Grant Thornton säger den intervjuade att personalen är väldigt viktig, och man lägger även 
stor vikt vid vilket rykte personalen har på de företag man tänkt förvärva.  

Den intervjuade på KPMG säger att personalen är det största värdet för företag inom 
tjänstesektorn. Även här nämner man att de materiella tillgångarna är få och att immateriella 
tillgångar så som personal i och med detta får ett större värde. Den intervjuade nämner även 
att andra immateriella tillgångar spelar en viss roll. Vid ett förvärv av större företag spelar 
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även företagets namn en viss roll, är det ett företag med välkänt namn kan detta spela viss roll 
för värderingen och det goodwillvärde man i slutändan kommer att betala för företaget.  

Även på Öhrlings anser man personalen vara väldigt viktig, även här nämner man att detta har 
att göra med att man bedriver verksamhet inom tjänstesektorn. Man anser att det är av största 
vikt att personalen från olika företag kan integreras på ett bra sett, och att en misslyckad 
sammanslagning skulle komma att leda till negativ inverkan för kunderna. 

 

5.5 Hur går ni tillväga när ni skall värdera företaget ni tänkt köpa och vilka 
värderingsmetoder använder ni er av? 
Fyra av företagen säger att de använder sig av värderingsmetoder, men endast två av dem 
anger specifika metoder som används vid värdering. Båda dessa företag använder sig främst 
av metoder som visar kassaflödet. Andra viktiga faktorer som bedöms vid värdering är 
omsättningen och intjäningen, intäkter och kostnader samt personalen och kundstocken 
företaget har. Man säger att man ofta använder en kombination av olika metoder, och att 
priset i slutändan alltid bestäms genom en förhandling.  

Ernst & Young i Umeå anger inte att de skulle använda sig av några specifika 
värderingsmetoder när de sätter ett värde på ett företag de tänkt förvärva. Däremot ser man till 
ett flertal faktorer när värdering görs men främst är det intjäningen man ser till. Även 
omsättningen och stukturen – så som lokal och personal – anses vara viktiga faktorer att ta 
hänsyn till. Man ser även till hur man skall kunna integrera det nya företaget med det gamla 
på ett bra sätt. Den intervjuade säger att man även lägger stor vikt vid att undersöka vilka 
intäkter och kostnader som finns och hur dessa kommer att påverka de slutliga kostnaderna 
för Ernst & Young. Eftersom personalen står för intjäningen i tjänsteföretag, anser Ernst & 
Young i Umeå att det är viktigt att utvärdera personalen inför ett företagsförvärv.  

Ernst & Young i Örnsköldsvik säger att man självklart använder sig av värderingsmetoder, 
men vill inte ange vilka. Däremot säger den intervjuade att värderingen kan ske på många 
olika sätt men att man alltid går igenom räkenskaperna för det företag man tänkt köpa. Man 
kollar på hur mycket företaget tjänar samt vilka kostnader som finns, så som löne- och 
personalkostnader. Viktigt vid värdering på Ernst & Young i Örnsköldsvik är att göra en 
grundlig utvärdering av personalen, där man tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå, 
social kompetens och i allmänhet tittar på hur bra eller dålig personalen varit. Kundstocken är 
ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till. Man poängterar att det slutgiltiga priset i regel 
bestäms genom att en förhandling mellan köpare och säljare sker.  

Grant Thornton ser främst till vilken lönsamhet och omsättning företaget har, men även 
kostnaderna är en viktig faktor som bör utvärderas. Genom att ta intäkterna minus 
personalkostnaderna får man ut en marginal som sedan jämförs med den egna marginalen. Ju 
bättre marginal desto mer är man villig att betala för företaget. Den intervjuade säger även att 
man så snabbt som möjligt vill få igen de satsade pengarna, varför de använder sig av 
värderingsmetoder som inkluderar kassaflöden. Vid köp av mindre företag är det tänkbart att 
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betala tre till fem gånger kassaflödets storlek, men i slutändan bestäms priset genom 
förhandling. 

På KPMG säger man att det finns en uppsjö av värderingsmetoder men att dessa dock bäst 
lämpar sig för värdering av tillverkande företag, vilket är anledningen till att man inte 
använder sig av någon specifik metod utan istället går mycket på magkänsla. Man ser till 
omsättningen, och den intervjuade säger att det ofta är rimligt att betala dubbla omsättningen 
som köpeskilling. Man säger att det är svårt, eller i princip omöjligt att värdera personalen. 
Man ser istället till vilken kundstock som finns i det företag man tänkt köpa, om det är kunder 
som är av intresse för KPMG och om dessa förväntas stanna kvar som kunder även efter ett 
förvärv.  

Öhrlings säger att de flesta förvärv som görs är relativt små, varför man då väljer att gå 
mycket på magkänsla. Vid ett förvärv av ett företag med fåtal anställda liknar ett förvärv mer 
en anställning. Man ser ofta till personalens inställning till ett ägarbyte och om dessa kommer 
att stanna kvar efter ett förvärv. Valet av värderingsmetod för värdering av större företag 
beror i mångt och mycket på vilket företag som skall köpas, men ofta använder man sig av 
diskonterade framtida kassaflöden. Vanligen används även en kombination av olika 
värderingsmetoder för att få ett mer rättvisande värde. Den intervjuade anser att 
substansvärdering ger en något otillförlitlig värdering, då detta endast visar värdet vid en viss 
tidpunkt. Man säger att det är viktigt att se till omsättningen och vilken andel av omsättningen 
olika kunder utgör. Den intervjuade säger att om till exempel 60 procent av omsättningen 
utgörs av en kund som sedan inte följer med vid ett förvärv så har man redan där tappat stora 
delar av kommande intäkter. Inför ett förvärv är det viktigt att bedöma 
utvecklingsmöjligheterna och riskerna för ett företag. Den intervjuade poängterar dock att ett 
köp alltid består av en förhandling där köpeskillingen ofta påverkas av hur gärna köparen vill 
köpa och vilken benägenhet säljaren har att sälja. Dock kan ett oberoende värde från 
värderingen vara till stor hjälp vid senare förhandling. 

 

5.6 Ser ni att man kan separera humankapitalet från andra faktorer och 
värdera detta för sig? 
I regel anser företagen att det är svårt att värdera personalen, och att man ej kan sätta ett 
separat värde på humankapitalet. Man menar att värdering av personalen ofta blir en subjektiv 
bedömning som grundar sig på den värderande personens uppfattning. Två av företagen säger 
att man kan kolla på faktorer som omsättning och intjäning och därigenom se hur duktig 
personalen är. Det goodwillvärde som betalas vid förvärv kan hänföras personalen i efterhand 
menar ett av företagen.  

På Ernst & Young i Umeå ser man, som även tidigare sagts, till intjäningen vid en 
företagsvärdering. Den intervjuade säger att det är humankapitalet som står för intjäningen, 
och genom att studera detta kan man indirekt värdera humankapitalet. Intjäningen blir 
därigenom ett mått på duktig personalen har varit.  
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I Örnsköldsvik på Ernst & Young säger den intervjuade att en värdering av ett tjänsteföretag 
oftast resulterar i en teknisk värdering av företaget. Man säger att det är mycket svårt att 
värdera personalen och veta om dessa är duktiga. Inte heller genom intervjuer och liknande 
kan man få en säker bedömning, utan bedömningen av personalen och dess kompetens är 
inför ett förvärv en mycket subjektiv bedömning som bildas av den person som utvärderar 
personalen.  

På Grant Thornton säger man att man mer ser hela företaget som en helhet utan att dela in 
detta i olika delar. Man kan vid värdering av personalen använda sig av olika nyckeltal, så 
som omsättning per anställd och vilken marginal som finns kvar efter att löner och sociala 
avgifter blivit betalda. Beroende på hur avancerad redovisningen är kan man även studera 
enskilda personers del av omsättningen säger den intervjuade.  

På KPMG säger man att det är svårt, eller omöjligt att separera humankapitalet från andra 
faktorer. I balansrapporter finns uppgifter om vilka materiella tillgångar som finns, och det 
övervärde som betalas vid ett köp kan man hänföra till personalen. Detta redovisas som 
goodwill. Ibland kan dock goodwillvärdet även innehålla andra tillgångar, detta om man 
tillexempel köpt ett företag med ett välkänt namn. Men generellt anser man på KPMG att det 
inför ett förvärv inte går att sätta ett värde på personalen. 

 

5.7 Använder ni er av due diligence och vad fokuserar ni i så fall på i 
denna? 
Samtliga företag som vi pratat med känner till begreppet due diligence och säger att detta 
används, dock ibland endast vid större förvärv. Man säger även att dess omfattning varierar 
kraftigt beroende på köpeobjektet. Man påpekar, att även om due diligence inte utförs för 
mindre förvärv, sker inga köp utan noggrann genomgång av räkenskaperna. De typer av due 
diligence som oftast används är finansiell-, juridisk-, arbetsrättslig-, skatterättslig-, 
marknadsmässig- samt kulturell due diligence.   

 På Ernst & Young i Umeå använder man sig av due diligence, men man säger att man skall 
skilja på olika typer av due diligence. Vilken omfattning denna behöver ha beror på vad som 
är lämpligt för förvärvsobjektet menar Ernst & Young.  

Ernst och Young i Örnsköldsvik säger att due diligence används vid förvärv av större företag. 
Däremot poängterar man att det alltid, inför alla förvärv sker en noggrann genomgång av 
räkenskaperna och balansräkningen. Man kollar alltid hur skattesituationen ser ut och om 
gamla skatteskulder kvarstår. Viktigt är även att få reda på eventuella tvister. Den intervjuade 
säger att man alltid gör en noggrann genomgång av räkenskaper, samt en civil- och 
skatterättslig genomgång innan man köper ett företag. Man menar att även om kriterierna inte 
alltid uppfylls för att det skall kallas due diligence så är en genomgång av företag av största 
vikt.  

På Grant Thornton används due diligence. Man gör där en analys av uppdragen som 
förvärvsobjektet har och ser till vilken lönsamhet dessa har. Man anser det även vara viktigt 
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att utvärdera personalens villkor och ser då till faktorer som löner och anställningsförmåner. 
Den intervjuade anser även att man bör skilja på två typer av förvärv; man kan antingen 
förvärva hela bolaget eller välja att endast köpa personalen. I Grant Thorntons fall är det 
vanligast förekommande att man köper personalen, varför man då inte behöver utvärdera hela 
bolaget.   

Den intervjuade på KPMG säger att due diligence främst används vid förvärv av ett företag 
som kan anses vara jämlikt det egna eller för större företag. Någon due diligence för mindre 
företag anses ej vara nödvändig.  

Öhrlings anser att due diligence är mycket viktigt. Vid ett köp har köparen själv en 
undersökningsplikt, vilken man ofta uppfyller om man gör en ordentlig due diligence. 
Öhrlings rekommenderar att en due diligence alltid görs inför ett större och mer betydande 
köp. Man kan då göra en full due diligence som bland annat tar hänsyn till finansiell- och 
juridisk ställning samt personal. Man menar att due diligence så ofta som möjligt bör 
användas vid förvärv, men att denna inte behöver innefatta alla delar när det rör sig om ett 
mindre köp. Man kan då göra en finansiell bedömning och eventuellt lägga till andra delar 
som anses vara viktiga. På Öhrlings lägger man vikt vid finansiell due diligence men lägger 
ofta till faktorer som personal, ledning, kultur och marknad. Man anser det vara viktigt att 
utvärdera marknaden och göra en bedömning av hur denna kommer att se ut i framtiden.   

 

5.8 Använder ni er av human due diligence och utvärderar risker med 
personalen? 
Inget av företagen vi pratade med var bekanta med begreppet human due diligence, men man 
hävdar att en riskbedömning av personalen alltid sker. Främst tittar man på nyckelpersoner 
och deras roll, om de anställda kommer att stanna kvar efter ett förvärv samt hur man på ett 
bra sätt skall kunna integrera personalen från de olika företagen så man får dessa att sträva åt 
samma håll.  

På Ernst & Young i Umeå gör man bedömningar av personalen, då man bland annat ser till 
vilka nyckelpersoner som finns i företaget, vilka roller de anställda har och vilka roller de 
skulle kunna få i det nya företaget. Den intervjuade säger att man vill få personalen att smälta 
samman på ett bra sätt, och att det är viktigt att personalen i det förvärvade företaget passar in 
i den organisation man har. Man säger att stor fokus läggs på utvärdering av personalen, men 
denna kan se olika ut beroende på inriktning. Man menar även att man många gånger kan 
utläsa hur duktig personalen är genom att se vilket resultat som levereras.  

Ernst & Young i Örnsköldsvik säger även de att utvärdering av personalen görs, samt en 
kvalificerad riskbedömning. Man menar även att personalen inför ett förvärv inte är 
informerade om detta, utan detta får personalen reda på först efter det att förvärvet ägt rum.  

På Grant Thornton görs bedömningar av om personalen kommer att stanna kvar efter ett 
förvärv. Mindre byråer arbetar ofta på ett annat sätt än stora. Kulturkrockar och för små 
satsningar på att få personalen att arbeta tillsammans leder till att många förvärv misslyckas. 
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”…det är tyvärr ganska vanligt att förvärv inte lyckas. Detta beror framför allt 
på att det blir stora kulturkrockar och för att man lägger mycket krut på själva 
affären och sen när förvärvet är klart kör man på som vanligt och lägger för lite 
tid på att få den gamla och nya personalen att arbeta tillsammans.”120 

Man anser därför att det är viktigt att klargöra sina värderingar så att personalen kan arbeta 
tillsammans och på samma sätt. Detta är även viktigt för att arbetet i de olika byråerna runt 
om i landet skall ske på samma sätt inom företaget.  

Även på KPMG säger man att det är viktigt att få personalen att integrera då olika företag har 
olika företagskultur, men detta kan vara en komplicerad uppgift menar man. Den intervjuade 
exemplifierar att de som är anställda i det företag man tänkt förvärva arbetat där under lång 
tid och kan vara mindre benägna till förändring, varför det många gånger händer att dessa 
personer kör sitt ”eget race”. Därför anser man det inom KPMG vara viktigt att utvärdera den 
personal man köper, vilken typ av personal som finns i företaget, ålder utbildning och 
kompetens, exempelvis specialexpertis inom moms- eller skattefrågor. Man anser det vara av 
största vikt att få all personal att sträva mot samma mål.  

På Öhrlings kollar man främst till vilka nyckelpersoner som finns i företaget, och om dessa 
kommer att finnas kvar även efter ett förvärv. Oftast är ägaren en nyckelperson i företaget, 
vem man genom förvärv köper bort. Därför är det viktigt att knyta an de nyckelpersoner som 
finns ett tag efter förvärvet så att man får en bra övergång menar den intervjuade på Öhrlings.    

 

5.9 Vad anser ni om due diligence som verktyg? 
De flesta företagen anser att due diligence är ett bra verktyg, men man påpekar att detta 
förutsätter att man utfört due diligence på ett korrekt sätt. Man anser det vara mycket viktigt 
med en besiktning av företaget innan man köper det, och även om alla kriterier inte alltid 
uppfylls för att kalla besiktningen due diligence görs alltid inför ett förvärv en noggrann 
genomgång av räkenskaperna.  

På Ernst & Young i Örnsköldsvik anser man att due diligence kan bestå av en mängd olika 
faktorer, man säger att även om man inte kallar det due diligence så görs alltid en noggrann 
genomgång av räkenskaperna, vilket är viktigt. Man anser inte siffermaterialet vara det största 
problemet, utan svårigheten ligger i att få reda på om kunderna och personalen kommer att 
finnas kvar i företaget efter ett förvärv. Den intervjuade säger att det många gånger finns en 
klausul i köpekontraktet som får säljaren att stanna kvar i företaget ett antal år efter förvärvet. 
Men ofta, efter att denna tid gått, lämnar säljaren företaget och tar då med sig sin kundstock 
utan att betala för detta.  

På Grant Thornton anser man att due diligence är ett bra verktyg om denna är genomförd på 
ett korrekt sätt, men att det beror mycket på hur man genomfört besiktningen. Man säger att 

                                                 

120 Från intervju med Grant Thornton 081203 
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det är viktigt att veta vad man köper, och därför skall vid ett förvärv alltid genomgång av 
samtliga avtal ske.    

Som tidigare nämnt anser man på Öhrlings att det är av stor vikt att göra en due diligence 
inför ett förvärv, och Öhrlings rekommenderar att en företagsbesiktning alltid skall ske vid 
förvärv. Anledningen till detta anses vara mycket beroende på undersökningsplikten som 
finns för köparen, det är dennes ansvar att ta reda på vad det är man egentligen köper och 
kontrollera detta.  

5.10 Brukar ni köpa över enskilda personer och vad är i så fall den 
huvudsakliga anledningen till detta? 
På frågan om företagen köper över enskilda personer går åsikterna isär. En del menar att man 
alltid erbjuder de duktigaste att komma och arbeta på företaget och att detta är bästa sättet för 
att uppnå tillväxt. Andra menar att annonsering är att föredra då detta ger bra marknadsföring 
till företaget samtidigt som man anser det vara bättre om personen själv sökt sig till företaget. 

På Ernst & Young i Umeå säger man att man i så stor utsträckning som möjligt försöker 
undvika att köpa över personer från andra företag. Är man i behov av förstärkning använder 
man sig i första hand av annonsering. Ernst & Young i Umeå säger att de inte vill vara ett 
hopköp på det sättet. Man vill istället bygga från egen grund och tror att det långsiktigt 
kommer att vara mer fördelaktigt.  

”… anställer vi personal relativt tidigt så får de växa och utvecklas med oss.”121 

Ernst & Young i Örnsköldsvik väljer däremot att ge duktiga personer möjligheten att komma 
och arbeta på Ernst & Young. 

”Vi erbjuder hela tiden löpande de duktigaste att komma till Ernst & Young, för vi 
vet att har vi de duktigaste medarbetarna så då vinner vi slaget på marknaden.”122 

På Grant Thornton ägnar man sig åt att köpa över personer. Som tidigare nämn är det 
vanligare att man inom företaget köper över personalen än hela bolag. Den främsta 
anledningen till att man köper över personer är att man har många uppdrag och då är i behov 
av förstärkning. Dock beror detta på i vilket konjunkturläge man befinner sig. Vid 
högkonjunktur är folk mer benägna att byta arbetsplats, medan fallet vid lågkonjunktur 
tenderar att vara det motsatta. Anledningen till detta anser Grant Thornton vara att ingen vill 
vara den senast anställda som löper stört risk att få lämna arbetet vid försämrade tider. 

Inom KPMG anser man att det bästa sättet att växa är att värva erfarna medarbetare som har 
sin kundstock med sig. Erfarenheten är en viktig faktor som man tar hänsyn till vid uppköp av 
enstaka personer inom KPMG. Den intervjuade säger att man kan se varje anställd som ett 
enmansföretag med sin egen kundstock och omsättning. Ofta är det dyrare att köpa upp ett 
helt bolag än enstaka personer, varför man anser detta som mer fördelaktigt.  

                                                 

121 Från intervju med Ernst & Young Umeå 081217 
122 Från intervju med Ernst & Young Örnsköldsvik 081216 
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Den person vi intervjuat på Öhrlings säger att de alltid är intresserade av personer med bra 
kompetens. Visst händer det att företaget köper upp enstaka personer, men man anser att 
annonsering är ett bättre sätt för att skaffa sig personal. Detta på grund av att man anser det 
vara bättre om personen själv sökt sig till företaget. Genom att annonsera får man ofta många 
sökande och därmed bildas en konkurrenssituation som ger företaget möjlighet att välja den 
person man tror är mest lämplig för arbetet. Ofta uppstår behov hos kunderna av personer 
med specialkompetens, och urvalet av personer med rätt kompetens kan då vara begränsat. I 
sådana situationer är det vanligt att man köper över personer med den rätta kompetensen, 
säger den intervjuade på Öhrlings.  
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Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 

Ja 

Beror på om vi är i en 
tillväxtsfas eller 
konsolideringsfas 

Tillväxt 

Går mycket på 
magkänsla 

Ja 

Mycket viktigt att 
kontrollera det man 
köper 

Viktigt att försöka knyta 
nyckelpersonen till 
företaget 

Diskonterade framtida 
kassaflöden 

  

Ibland, använder hellre 
annonsering 

Vi behöver mer personal 
med viss kompetens 

 

 

KPMG 

Nej 

 

Personalens kompetens 
och expansion inom 
bokföringsområdet 

Tittar på omsättningen 

Inte vid små affärer som 
det gäller här 

 

Det är viktigt att få in 
den nya personalen i 
företaget efter förvärvet 

Ingen specifik metod 

Ser värdet som goodwill 
efter köpet 

Ja 

Personen är kompetent 
och har därmed gott 
rykte och bra kunder 
med sig 

 

 

Grant Thornton 

Ja 

Beror på konjunktur och 
etableringstillfällen på 
nya orter 

Främst personalen, men 
även etablering på nya 
orter 

Tittar på lönsamhet och 
omsättning 

Ja 

Ja, om den är rätt 
genomförd 

Man måste bedöma om 
personalen följer med 
och även arbeta på att få 
in dem i företaget 

Tittar på kassaflöden 

Man kan se på 
omsättning per anställd 

Ja 

De har gott rykte eller 
byrån behöver mer 
personal 

 

Ernst & Young 
Örnsköldsvik 

Ja, regionalt 

Regionalt ca en till två 
per år 

Utöka verksamheten 

Går igenom 
räkenskaperna, 
lönsamheten och 
personalen 

På stora byråer, annars 
enklare form av analys 

Viktigt med genomgång 
av räkenskaperna 

En riskbedömning görs 

Ja 

Det är mycket svårt 

Ja 

Personens kompetens 

 

Ernst & Young Umeå 

Regionalt 

Några per år 

Utveckla 
kompetensområden 

Tittat på omsättningen, 
vad intjäningen blir för 
vårt företag 

Ja 

 

Vi utvärderar hur de ska 
kunna smälta in i vårt 
företag på bästa sätt 

 

Bolagets intjäning visar 
hur bra personalen varit 

Inte så ofta, använder 
hellre annonsering 

  

 

Sammanställning av intervjuerna 

Företag                              
Frågor                           . 

Har ni gjort förvärv 
nyligen? 

Hur ofta brukar ni göra 
förvärv? 

Av vilka orsaker brukar 
ni göra förvärv? 

Hur går ni tillväga när 
ni ska värdera företaget? 

Använder ni er av due 
dilligence? 

Är due dilligence ett bra 
verktyg? 

Utvärderar ni risker med 
personalen när ni gör 
förvärvsanalyser? 

Använder ni er av 
värderingsmetoder? 

Kan man värdera 
humankapitalet separat? 

Brukar ni "köpa över" 
personal? 

Vad är den 
huvudsakliga 
anledningen när ni 
köper över personal? 

Tabell 2 
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6. Analys 
 

Som vi nämnt i tidigare avsnitt är det svårt att värdera humankapitalet och sätta ett värde på 
detta. Vid förvärv av tjänsteföretag är de materiella tillgångarna inte av något större och 
väsentligt värde, utan ofta tenderar priset att vara högre än det egna kapitalet. Detta övervärde 
kan man koppla till bland annat personalen, varför det vid förvärv torde vara relevant att 
beräkna ett ungefärligt värde på humankapitalet. Eftersom att denna resurs är svår att värdera 
tror vi att de verktyg som finns för detta blir viktiga för företagen.  

 

6.1 Motiv till förvärv 
Motiven till förvärv är många och av vilken anledning man gör förvärv varierar. Man kan 
dock dela in motiven i tre delar, nämligen; ägarmotiv, rörelsemotiv och ledningsmotiv. Ägar- 
och ledningsmotiven kan sägas höra ihop och innehåller faktorer som att man vill komma år 
företagets materiella tillgångar och andra fördelar samt branschförändring.123 Dessa mål 
trodde vi ej skulle vara särskilt relevanta för våra företag då huvuddelen består av 
immateriella resurser så som humankapital.  

Rörelsemotiven däremot innehåller faktorer som tillväxt, resurser och synergier. Tillväxten i 
sin tur innehåller faktorer som att man vill vinna marknadsandelar, geografisk expansion samt 
att man vill åt arbetskraft.124 Resurserna anser vi kunna vara av både materiell eller 
immateriell natur, varför detta motiv bättre kan appliceras på våra företag. Vi trodde nämligen 
att den huvudsakliga anledningen till att företag inom tjänstebranschen gjorde förvärv var att 
de vill åt personalen. 

De främsta anledningarna till att företagen gör förvärv är enligt de intervjuade att man vill 
utveckla ett kompetensområde eller på annat sätt utveckla verksamheten, tillväxt så som ökad 
volym och etablering på fler orter samt att man vill komma åt personalen, det vill säga 
resurserna, i det andra företaget. Dessa motiv överensstämmer med rörelsemotiven, vilka vi 
trodde var de främsta motiven till att tjänsteföretag gör förvärv. Ett av företagen nämnde även 
att en viktig anledning till att man gör förvärv är på grund av branschförändring, vilket är ett 
ledningsmotiv. Men generellt kan vi se att de huvudsakliga anledningarna till att företag inom 
tjänstesektorn gör förvärv är på grund av rörelsemotiven. 

 

 

 

                                                 

123 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 43-45 
124 Ibid s 43-45 
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6.2 Humankapitalets betydelse vid förvärv 
Som sagt består ett tjänsteföretags resurser främst av arbetskraft, det vill säga humankapital. 
Eftersom att detta är den största tillgången hos företaget trodde vi att humankapitalet skulle 
spela en avsevärd roll vid företagsförvärv av tjänsteföretag.  

Alla företagen ansåg att humankapitalet var en viktig faktor, då det är personalen som 
levererar tjänsterna till kunderna och sköter kontakten med dessa. Det är humankapitalet som 
står för intäkterna och vid ett förvärv är det i huvudsak personalen som förvärvas då de 
materiella tillgångarna är begränsade. Då det är personalen som står för intäkterna kan man 
säga att det inte skulle finnas någon verksamhet utan dessa, varför deras betydelse blir stor. 

”Det är klart att det har stor betydelse, vi levererar ju tjänster. Det är humankapitalet 
som levererar intäkterna. När vi förvärvar så är det ju humankapitalet man 
förvärvar.”125  

Ser man återigen till motiven till förvärv var den huvudsakliga anledningen att man ville 
uppnå tillväxt. Vid en intervju fick vi svaret att genom att bli fler arbetare får man en större 
kundstock, vilket i sin tur leder till att man uppnår tillväxt. Bästa sättet att växa är alltså 
genom att öka resurserna av humankapital. Även om det främsta motivet var tillväxt, så 
innebär detta att man inte får någon tillväxt utan att öka kvantiteten av humankapital, varför 
man för att uppnå tillväxt skaffar sig mer personal.    

Däremot finns det ingenting som varken binder personalen eller kunderna till företaget efter 
ett förvärv, utan dessa är fria att lämna företaget om de så vill, vilket kommer att leda till att 
tillväxten i sådana fall uteblir. Detta torde vara en viktig faktor till att samtliga företag anser 
att humankapitalet har en betydande roll.  

 

6.3 Värdering av ett tjänsteföretag 
Som sagt är det svårt att värdera ett tjänsteföretag då största delen av resurserna är 
immateriella, och av denna anledning är risken som är förknippad med förvärv av 
tjänsteföretag är betydligt större än riskerna vid att köpa ett tillverkade företag. Trots detta 
finns ett flertal metoder man kan använda för att beräkna värdet på ett företag och få fram ett 
ungefärligt värde på humankapitalet.  

Vi trodde att betydelsen av nyckeltal för mätning av humankapital skulle ha stor betydelse då 
dessa ger en relativt bra bild av hur stabilt företaget är. Man kollar då på faktorer som 
medelålder på de anställda, antal anställningsår, antal år i yrket, utbildningsnivå, 
vidareutbildning samt personalomsättning.126  

                                                 

125 Från intervju med Ernst & Young Umeå 081217 
126 Sveiby et. al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag s 25-26 



   41  

Vi antog utifrån teorierna att dessa nyckeltal skulle vara de som hade störst inverkan på 
värderingen av företag. Eftersom att tjänsteföretag är så pass beroende av sin personal torde 
det vara en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid värdering.  

Företagen svarar dock att man främst gör en genomgång av räkenskaperna, en så kallad 
finansiell analys. Omsättningen ges stort fokus, likaså intäkterna och kostnaderna. Ett av 
företagen nämner att man tittar mycket på den marginalen som finns då man dragit bort 
personalkostnader från intäkterna. Denna marginal finns omskriven i våra teorier, men då en 
finansiell analys anses ge en missvisande bild antog vi att man istället fokuserade mer på 
värdering av personalen. Utifrån de intervjuer vi har gjort kom vi alltså fram till att trots att 
det rör sig om ett förvärv av ett tjänsteföretag har den finansiella analysen en avgörande roll. 
Självklart torde den finansiella analysen spela en viss roll vid bedömningen, det är som sagt 
viktigt att vara medveten om vad man egentligen köper. Genom att göra en strategisk analys 
kan man likaväl få svar på detta. 

I intervjuerna nämns även att man tittar en del på personalen, några av företagen använder 
nyckeltal för bedömning av humankapitalets kvalitet. Istället fokuserar många av företagen på 
att integrera de anställda från de olika företagen. Visst tycker vi att integreringsprocessen är 
av avsevärd betydelse, men vi tror att det är viktigt att först veta vilken typ av personal man 
har att göra med. Vilken ålder, utbildning, erfarenhet med mera personalen på det förvärvade 
företaget har. Har man inte kunskap om detta, antar vi att det försvårar integreringsprocessen 
avsevärt.  

”…i ett tjänsteföretag det är personalen som är den största tillgången, det går i 
princip inte att sätta ett pris på själva personalen, det går att sätta pris på själva 
företaget utifrån omsättning, men personalen, det är magkänsla som gäller.”127   

Att magkänsla är en faktor vid värdering är något som vi är lite förvånade över, då det trots 
allt finns metoder att använda sig av. Förvärv är något av de viktigaste händelserna i 
affärsvärlden och risken att misslyckas är stor. Med tanke på detta torde de värderingsmetoder 
som finns få en viktig funktion. Dock nämns det i intervjuerna att ett mindre förvärv mer kan 
liknas vid en anställning, vilket kan förklara att man kan gå på magkänslan då köpeskillingen 
inte är av lika stor betydelse. Däremot anser vi att nyckeltalen för humankapital i detta fall bör 
få en än större betydelse, då denna information kan vara viktig vid anställning. 

Enligt de intervjuade är kundstocken, som ju ingår i det intellektuella kapitalet, ytterligare en 
viktig faktor att ta hänsyn till. Det är ju bland annat en ökad kundstock som leder till tillväxt. 
Att denna faktor är viktig är självklar, men kommer inte att diskuteras närmare då denna 
uppsats fokuserar på humankapitalet.  

Visst används en del värderingsmetoder när man skall bestämma ett företags värde. Några av 
företagen anger ingen specifik metod, medan andra säger att man främst kollar på kassaflödet 
och använder sig i sin bedömning av diskonterade framtida kassaflöden. Även om företagen 

                                                 

127 Från intervju med KPMG 081208 
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inte angivit någon specifik metod säger man att man kollar på intjäningen, vilket visar vad 
företaget får in. Man nämner även att substansvärdering ger en något dålig bild av hur det går 
för företaget då denna endast visar en viss tidpunkt. Detta resonemang är vi villiga att hålla 
med om.  

Precis som företagen själva säger tror vi att diskonterade framtida kassaflöden ger en relativt 
bra bild för hur man kan vänta sig att det kommer att gå för företaget i framtiden. Man har få 
materiella tillgångar att värdera och genom att kolla hur det sett ut tidigare år torde man få en 
relativt god uppfattning om hur det kommer gå i framtiden. Detta förutsätter dock att 
personalen och kunderna kommer att finnas kvar i företaget även efter förvärvet. 

Ingen av företagen nämnde att man kollar på marknadsvärdet på börsen när man bildar sig en 
uppfattning om vilket pris man är beredd att betala. Detta borde ge en relativt bra bild tror vi. 
Men samtidigt säger man på företagen att de festa förvärv som sker är av mindre storlek, 
vilket kan innebära att företaget man tänkt köpa inte finns noterat på börsen.  

Man säger även i intervjuerna att man många gånger använder en kombination av olika 
värderingsmetoder, vilket är en fördel. Genom att jämföra värdena från flera olika modeller 
kan man komma fram till ett värde som ligger närmare verkligheten. 

Vi anser att förhandlingsprocessen bör ha viss påverkan på det pris man är villig att betala. 
Detta nämns också av några av företagen. Ett köp består alltid av en förhandling och det 
slutgiltiga priset kommer att bestämmas av hur gärna köparen vill köpa och villig säljaren är 
att sälja. Just detta tror vi har väldigt stor betydelse för det slutgiltiga priset, dock ger det inget 
egentligt subjektivt värde på företaget, utan endast ett pris. Om man egentligen kan kalla detta 
värderingsmetod är tveksamt.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att företagen i sin värdering ofta gör en finansiell analys, där 
man fokuserar på omsättning, intäkter och kostnader. Denna del av värderingen trodde vi 
skulle ha en något mindre betydelse och att man istället skulle lägga mer fokus på personalen 
och nyckeltal om mätning av humankapitalets kvalitet. Visst är personalen en viktig del som 
det läggs fokus på, men utifrån teorierna hade vi bildat oss en uppfattning om att detta skulle 
vara något av det viktigaste vid värdering av tjänsteföretag. De värderingsmetoder som 
användes hade främst med kassaflödet att göra. Kundstocken är en viktig faktor som värderas, 
och vid mindre förvärv går man många gånger på magkänsla för att bilda sig en uppfattning 
om företaget och dess värde. 

 

6.4 Kan humankapitalet separeras och värderas för sig? 
Vi vet sen tidigare att det finns en svårighet med att värdera personalen och dess kompetens. 
Dock finns det ett antal användbara nyckeltal som gör det lättare att sätta ett värde på de 
anställda.  

På frågan om det går att separera humankapitalet från andra faktorer och värdera detta för sig 
svarade de flesta företag att detta är svårt. Man vill hellre se hela företaget som en enda enhet. 
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Dock säger man på ett av företagen att man kan använda sig av de nyckeltal som finns, som 
till exempel omsättning per anställd. På ett annat företag säger man att man kan se på den 
intjäning som blir. Då personalen står för intjäningen blir detta indirekta värdet för 
personalen.  

Visst håller vi med om att det förmodligen kan vara svårt att värdera personalen, dock tror vi 
att det är en fördel om man använder sig av de metoder som finns. Särskilt med tanke på att 
personalen är svår att värdera bör man göra detta så gott det går. Visst kan det som man på ett 
av företagen säger bli en väldigt subjektiv bedömning av personalen, men vi anser att även en 
subjektiv bedömning är bättre än ingen alls. Om man dessutom är flera som gör bedömningen 
kan man förmodligen få fram ett mer rättvisande värde.  

Som bekant redovisas eventuella övervärden som goodwill, vilket ofta hänförs till personalen. 
Man menar på ett av företagen att detta goodwillvärde är personalens värde. Visst är det så, 
men ibland kan även andra immateriella tillgångar, så som varumärken, finnas medräknade i 
goodwillvärdet, vilket gör att man automatiskt inte kan säga att all goodwill är personal. 
Dessutom är detta ett värde som man redovisar i balansräkningen först efter förvärvet och är 
det övervärde man faktiskt betalt. Detta är alltså inget värde för personalen man kommit fram 
till genom att värdera personalen, utan kopplas istället till själva priset man betalt.   

 

6.5 Due diligence och strategisk analys 
Att göra en strategisk analys inför ett förvärv är viktigt, inte minst med tanke på att köparen 
vid ett förvärv har undersökningsplikt av det företag han köpt. Har inte en grundlig 
undersökning gjorts, kan man inte heller senare åberopa fel som bör ha framkommit vid 
besiktningen.  

Det är viktigt att vara väl medveten om vad det är man köper, det är de flesta företagen vi 
pratat med ense om. I och med att man har undersökningsplikt på det man köper, får den 
strategiska analysen och företagsbesiktningen, även kallad due diligence, en stor betydelse. 
Särskilt med tanke på undersökningsplikten anser vi att man alltid bör göra en besiktning av 
det man köper. Due diligence är en omfattande besiktning, och har denna gått rätt till har man 
också fullgjort sina plikter som undersökningsplikten kräver. 

Alla personer som vi intervjuat är bekanta med begreppet och säger att det är något de 
använder, dock i olika utsträckning. Ungefär hälften av dem vi pratat med anser att due 
diligence endast behöver användas om det är ett större förvärv som skall göras. Några säger 
dock att även om de inte kallar det due diligence, så görs alltid en omfattande genomgång av 
räkenskaperna innan man bestämmer sig för att köpa företaget. Ett av företagen anser precis 
som vi att due diligence är väldigt viktigt och att man egentligen inför alla förvärv bör göra en 
företagsbesiktning.  

Företagen nämner som tidigare sagt att de inte köper någonting utan att noggrant kontrollera 
räkenskaperna först. Vi tror, precis som man på ett av företagen säger, att även om man väljer 
att inte kalla besiktningen due diligence så gör man ofta en mindre omfattande besiktning. På 
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ett av företagen säger man att man bör skilja på olika typer av due diligence, då en due 
diligence inte alltid behöver omfatta alla delar. Vi får den uppfattningen att alla företag 
undersöker sina förvärvsobjekt, men att det sker i varierande omfattning och att besiktningen 
inte alltid går under benämningen due diligence. 

Enligt teorierna vi läst är det den finansiella och den juridiska formen av due diligence som är 
vanligast. Av svaren från de intervjuade verkar detta stämma, men förutom dessa två typer 
gör man ofta även en skattemässig-, arbetsrättslig-, kulturell- och marknadsmässig due 
diligence. Att även dessa typer av due diligence ofta används är ingenting som förvånar oss, 
och att den kulturella grenen av due diligence fått så stor betydelse torde vara självklart. Men 
tanke på att varje företag har sin egen företagskultur, är det inför ett integrationsarbete viktigt 
att ha information om de olika företagskulturerna.  

Något som vi dock inte tänkt på i teorierna är den marknadsmässiga due diligence som många 
av företagen nämner. Självklart inser vi att även detta är en viktig faktor att ta hänsyn till. 
Innan man kan göra något förvärv bör man göra en analys av marknaden och hur man tror 
utvecklingen på marknaden kommer att se ut samt om behovet efter företagets tjänster 
kommer att finnas kvar eller öka, alternativt minska.  

Ett av företagen berättar för oss att man kan skilja på två typer av förvärv; man kan antingen 
köpa hela bolaget eller endast personalen. Köper man enbart personalen anser man att man 
inte behöver en lika omfattande besiktning av företaget, vilket även vi kan hålla med om. 
Skall man inte ta över bolaget, finns ingen vits med att gå igenom mer än nödvändigt. Dock 
anser vi att det alltid bör ske en ordentlig besiktning av personalen, vare sig förvärvet rör hela 
bolaget eller endast de anställda. Även om man förvärvar hela bolaget är det personalen som 
är den största och viktigaste resursen enligt vår mening. 

Tidigare nämnt är att man ofta gör mindre förvärv där köpet mer kan liknas en anställning. 
Köpeskillingen är då inte av lika stor betydelse, vilket innebär att man eventuellt inte behöver 
göra en lika omfattande besiktning som vid ett större förvärv. Dock anser vi att någon form av 
due diligence bör användas inför alla typer av förvärv.  

 

6.6 Human due diligence och risker med att ta över personalen 
Risken som är förknippad med ett förvärv av ett tjänsteföretag är betydligt större än risken vid 
förvärv av ett tillverkande företag. Anledningen till detta sägs vara att det är betydligt svårare 
att bestämma ett värde på förvärvsobjektet. Andra riskfaktorer som nämns i teorierna är att 
man har för dålig kunskap om förvärv, dålig rutin eller att företagen har olika attityder till 
saker och ting.  

Företagen ansåg generellt att den största risken med personalen var att de kommer från olika 
företagskulturer. Olika företag arbetar på olika sätt, och beroende på bland annat storlek kan 
arbetsgången skilja sig väsentligt. Man ansåg därför på majoriteten av företagen att arbetet 
med att integrera personalen var av stor vikt.  
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”…det är ju en viktig del att de människor som kommer hit kan passa ihop med de 
människor som finns här.”128 

Detta är vi beredda att hålla med om. Har man inte ett gemensamt mål och strategi, kan det bli 
svårt att samarbeta. Vi anser att det är viktigt att få all personal att sträva åt samma håll och 
mot samma mål.  

Med tanke på att så pass många som hälften till två tredjedelar av alla förvärv misslyckas är 
det viktigt att se till vilka riskfaktorer som finns129. När det är människor det handlar om anser 
vi att det blir extra viktigt att få deras synsätt och attityder att överrensstämma. Med tanke på 
att humankapitalet är en av de viktigaste resurserna inom tjänsteföretag, blir det extra viktigt 
att försöka identifiera riskfaktorerna med personalen. Detta är en anledning till att vi tycker att 
det är viktigt att göra en riskbedömning av personalen, eller även kallat human due diligence. 

Andra risker med de anställda som nämns i intervjuerna är nyckelpersonernas roll och om 
dessa kommer att stanna kvar i företaget samt om övriga personalen kommer att finnas kvar 
efter ett förvärv. Man menar att ofta köps nyckelpersonen bort, genom att man byter ägare, 
dock finns ofta i köpekontraktet en klausul som tvingar denna att stanna kvar en viss tid efter 
förvärvet.  

Har man denna typen av klausul i köpekontraktet finns nyckelpersonen kvar den första tiden 
efter förvärvet. Man hinner då förhoppningsvis samla på sig kunskap om det företag man köpt 
och detta torde vara stor hjälp vid integreringsprocessen. Visst finns riken att nyckelpersonen 
senare kommer att lämna företaget och ta med sig sin kundstock, som nämndes i en intervju, 
men detta skulle kunna ske även annars.  

För att få reda på vad det är för typ av personal och om man vill försöka få reda på om dessa 
kommer att stanna kvar eller ej, tror vi det är viktigt med human due diligence. Genom att 
”lära känna” personalen kan man bilda sig en uppfattning om denna samt lära känna deras 
attityder. På ett av företagen anser man att man tidigt i förvärvsprocessen bör klargöra sin 
attityd så att de anställda på företaget man tänkt förvärva vet vad som förväntas och hur 
värderingarna på det andra företaget ser ut.  

Ett av företagen säger att personalen oftast inte vet någonting om förvärvet innan dess att det 
är genomfört. Detta tror vi år till nackdel för företaget. Genom att berätta för personalen har 
man större möjligheter att göra en riskbedömning av humankapitalet. Man kan börja 
integreringen tidigare och får reda på vilka skillnader i attityder det finns företagen emellan. 
Ibland kan förmodligen skillnaderna och riskerna vara så stora att förvärv ej bör genomföras, 
och då är det bra om man så snabbt som möjligt får reda på detta. Därför tror vi att man så 
tidigt som möjligt bör klargöra sin egen attityd hos det företag man tänkt förvärva.  

 

                                                 

128 Från intervju med Öhrlings 081212 
129 Sveiby et al, Den osynliga balansräkningen, nyckletal för redovisning, styrning och värdering av 
kunskapsföretag, s 50-51 
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6.7 Förvärv av enstaka personer 
Ungefär hälften av de företag vi pratat med säger att de ibland köper över enskilda personer 
istället för hela företag. Om detta är ett bra sätt att växa råder det meningsskiljaktigheter 
kring, vissa anser att det är bättre att annonsera efter personal då detta även gör reklam för 
företaget medan andra menar att slaget på marknaden vinns genom att ha de bästa 
medarbetarna.  

Andra menar att man själva bör bygga upp företaget från grunden, och att man igenom detta 
ger de anställda möjlighet att utvecklas och växa med företaget. Andra anser att det bästa 
sättet att uppnå tillväxt är att köpa över duktiga och kompetenta arbetare. Man menar att detta 
är ett snabbt och enkelt sätt.  

”De flesta stora byråer vill i första hand värva lite mer erfarna medarbetare 
från andra byråer, för att det är nästan ett beprövat koncept, och på sätt värvar 
de även den omsättning som den här personen har utan att behöva betala 
något.”130 

Vilket sätt som är det bästa för att nå framgång kan diskuteras, men vare sig du köper hela 
bolag eller endast personal, vill du förmodligen komma över humankapitalet. Detta kan göra 
på flertalet sätt, och vilket sätt man än väljer så är det humankapitalet som ökar.  

                                                 

130 Från intervju med KPMG 081208 
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7. Slutsatser 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och öka förståelsen för vilken betydelse 
humankapitalet har vid förvärv av tjänsteföretag och hur företagen värderar dessa 
immateriella resurser. Sammanfattningsvis kan vi säga att orsakerna till att man gör förvärv 
främst är rörelsemotiv. Faktorer som tillväxt, både när det gäller utveckling av verksamheten 
och etablering på nya orter, är viktiga. Några företag nämnde även resurserna som ett viktigt 
motiv till förvärv, det vill säga att man vill komma över humankapital.  

Att faktorer som tillväxt anses vara de viktigaste, innebär inte att man inte tänkt på 
personalen, utan snarare tvärtom. I och med att man är i tjänstebranschen så uppnås tillväxt 
genom att kvantiteten av humankapital ökar. Samtliga företag vi pratat med säger att 
humankapitalet har en stor betydelse, särkilt med tanke på att dessa utför tjänsterna och 
levererar intäkterna till företaget. Utan humankapital, ingen verksamhet. 

I och med att humankapitalet har så stor betydelse, trodde vi att nyckeltalen för mätning av 
dess kvalitet skulle spela en avgörande roll för värderingen av företag. Det visade sig däremot 
att det som spelar störst roll vid värdering är den finansiella analysen men faktorer som 
omsättning, intjäning, intäkter och kostnader spelar även de en viktig roll. Marginalen som 
kvarstår efter att man subtraherat personalkostnader från intäkterna nämns som viktigt verktyg 
för bedömning av företagets värde.  

Andra viktiga faktorer vid värdering och prissättning är kundstocken, förhandlingsprocessen 
och den något förvånade faktorn ”magkänsla”. Visst anses även personalen vara viktig, men 
istället för att fokusera på nyckeltal vid mätning av humankapitalets kvalitet fokuserar man 
istället på företagskultur, nyckelpersoner och integrering av personal. Enligt företagen är det 
dessa faktorer som utgör den största risken vid förvärv, varför man väljer att fokusera på 
detta. 

De flesta företag använder sig av värderingsmetoder, trots att man anser att dessa bättre kan 
appliceras vid värdering av tillverkande företag. Det vanligaste är att man använder en 
kombination av olika värderingsmetoder samt kassaflödesbaserade metoder.  

Även om man tar hänsyn till faktorn personal i värderingen, anser man att det är svårt att 
värdera humankapitalet, och därför ser man ofta istället företaget som en enda enhet. Man 
menar att man skulle kunna se till faktorer som omsättning och intjäning när personalen ska 
värderas, men att det viktigaste är att kontrollera personalens attityder och lägga stora 
satsningar på att integrera personalen.  

Vid värdering anser företagen att det är viktigt att göra en besiktning av företaget, en så kallad 
due diligence. Man menar att det är viktigt att vara medveten om vad man köper, och vissa 
menar att en due diligence bör göras inför alla förvärv. Dock är det vanligare att due diligence 
endast används vid förvärv av större företag, men man poängterar att inget förvärv genomförs 
utan en noggrann genomgång av företaget. Om man sedan kallar detta due diligence tycks inte 
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spela lika stor roll. Man menar att man bör skilja på olika typer av due diligence, då denna 
kan delas in i olika delar och omfattar inför olika förvärv även olika delar av besiktningen. 
Man menar också att man bör skilja på förvärv, då vissa förvärv innebär ett uppköp av hela 
bolaget medan man andra gånger endast köper över personalen.  

På frågan huruvida man bör köpa över enbart personalen går meningarna isär. Vissa menar att 
uppköp av enbart personal är att föredra då man kan köpa de mest kompetenta eller att 
uppköp av personal är det bästa sättet att uppnå tillväxt på. Andra anser annonsering vara en 
bättre form, då detta både är ett sätt att synas och locka till sig personal som verkligen är 
intresserade av att arbeta på företaget.  

Vi har alltså av denna studie lärt oss att humankapitalet har stor betydelse inom 
kunskapsföretag och att det spelar en viktig roll för förvärv av tjänsteföretag. Samtidigt är det 
svårt att värdera denna viktiga resurs, varför man istället ofta ser företaget som en enhet och 
fokuserar på räkenskaperna vid värdering av företaget. Dock är det viktigt att utvärdera 
riskerna vid övertagande av personalen, men främst fokuserar man på hur man skall förena 
attityder och sammansmälta kulturer samt hur man skall kunna integrera personalen från de 
olika företagen och få dem att sträva mot samma mål. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 
Samtliga företagen vi pratat med säger att de vid bedömningen av personalen främst fokuserar 
på att få personalen att integrera på ett smidigt sätt. Man nämner även att en av de vanligaste 
orsakerna till att förvärv misslyckas är att man lagt för lite resurser på just 
integreringsprocessen. Detta väcker frågan varför då så pass många förvärv misslyckas trots 
att företagen själva säger att de lägger så stort fokus vid integreringen av personal. Hur 
fungerar egentligen denna process och skulle man kunna göra denna effektivare? Finns det 
bra metoder för att åstadkomma integrering på ett kostnadseffektivt sätt och har detta så stor 
påverkan på företagen som man påstår? 

Några av företagen nämner att de går mycket på magkänslan vid värderingen av ett företag. 
Detta var någonting som förvånade oss. Hur kan man basera sin värdering på en abstrakt 
känsla som magkänslan inför ett så pass viktigt beslut? Finns det då någonting som ligger till 
grund för värderingen eller den uppfattning man har och vad innebär begreppet magkänsla?  

Detta är exempel på frågeställningar vi funderat på under arbetets gång, vilka skulle vara 
intressanta att fokusera på vid framtida forskning.  
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Bilaga 1 

Ernst & Young Umeå 

 

F – Har ni gjort några förvärv nyligen?  

S – Inte så mycket lokalt. 

F – Vet du om Ernst & Young har gjort några förvärv annars? 

S – Ja, det är klart att vi har gjort förvärv. I byrån Ernst & Young, ja det har vi gjort.  

F – Hur ofta görs förvärv? 

S – Det brukar vara några förvärv per år.  

F – Vad är den huvudsakliga anledningen till att ni gör förvärv? 

S – Vi vill utveckla ett visst kompetensområde eller växa geografiskt.  

F – Hur stor betydelse har humankapitalet när ni gör förvärv? 

S – Det är klart att det har stor betydelse, vi levererar ju tjänster. Det är humankapitalet som 
levererar intäkterna. När vi förvärvar så är det ju humankapitalet man förvärvar.  

F – Ser ni att det går att separera humankapitalet från andra faktorer när ni värderar 
företaget?  

S – Vi kan säga såhär då att vi tittar ju på vilken intjäning bolaget har och det är ju det som 
styr värderingen. Det är humankapitalet som har styrt intjäningen. Det visar hur duktiga de 
har varit.  

F – Hur går ni tillväga när ni ska värdera ett företag som ni ska köpa? Använder ni er 
av värderingsmetoder? Vilka metoder använder ni er i så fall av? 

S – Ja, vi tittar i huvudsak på intjäningen. Omsättningen, men även andra faktorer så som hur 
strukturen ser ut, lokalen, personalen, hela personalsidan osv. Vi tar ställning till hur det 
kommer att se ut om det kommer in i våran organisation, vilka förändringar kommer att 
ske, hur kommer intäkter att påverkas, hur kommer kostnader att påverkas och vilken blir 
intjäningen för Ernst & Young i slutändan. Och det som ligger i botten för det här är vilka 
som är personalen i det här bolaget och som man i så fall förvärvar och som är de som 
levererar intjäningen kan man säga.  

F – Använder ni er av due diligence?  

S – Ja.  

F – Vad fokuserar ni på då? 



S – Alltså det är ju, det finns ju due diligence och så finns det due diligence som är olika 
omfattande va. Vi omfattar den due diligence till det som är lämpligt för förvärvsobjektet.  

F – Vad fokuserar ni på när ni gör due diligence? Tar ni in personalen i den? Vi har läst 
att det kommit till en typ av due diligence som kallas för human due diligence där 
man värderar personalen, är det någonting som ni använder er av? 

S – Vi gör ju en bedömning av personalen, vilka som är nyckelpersoner, vilka roller de har  
och vilka roller de i så fall skulle kunna få i vår organisation och på vilket sätt de skulle 
kunna smälta in på ett så bra sätt som möjligt. Det är viktigt att de passar in i vår 
organisation. Det ligger ett stort fokus på den personal som finns i det företag som vi 
förvärvar. Sen ser det lite olika ut, det är lite olika förutsättningar beroende på vilken 
inriktning mar har osv. Men personalens betydelse, det läggs ju vikt vid det, naturligtvis. 
Det går också att utläsa i vilket resultat man levererar.  

F – Är det vanligt att ni försöker locka till er personer med bra kompetens, personer 
från andra företag som ni vet är duktiga? 

S -  Nej, det är vi inte, utan i största möjliga utsträckning så, sen finns ju undantag 
naturligtvis, men anställer vi personal relativt tidigt så får de växa och utvecklas med oss. 
Sen är det klart att vi behöver förstärk ibland men oftast gör vi det i någon form av 
annonsering, och då brukar vi få ganska många intresserade. Då tar vi en diskussion, och 
det är klart att några kanske jobbar på andra ställen givetvis. Men vi brukar inte, vi jobbar 
inte på det sättet att vi rycker folk från andra. Det är inte vår filosofi. Vi vill inte.. vi vill 
inte vara ett hopköp, vi vill inte va ett hopköp på det sättet. Nån härifrån och nån därifrån 
det blir som ett hockeylag där man köper olika spelare. Vi vill bygga från egen grund. Har 
man ett hopköp på det sättet tror jag att det kanske inte blir lika långsiktigt. 

F – När ni värderar personalen genom lön? Hur sätter ni löner? 

S – Det är mycket från erfarenhet, utveckling, prestation.  

F – Är det svårt att värdera personers kompetens och se vilket värde humankapitalet 
har? 

S – Klart att det alltid är svårt, men vi har ju ändå bra modeller så att vi brukar nog hamna 
så rätt man nu kan hamna, det tycker vi nog själva. Det går aldrig att komma exakt med 
någon värderingsmodell, men vi tror att vi har rätt bra verktyg och vi jobbar med 
utvecklingssamtal, löpande samtal, sätter upp olika målsättningar som vi stämmer av och 
sen ser vi också till marknaden.  
 



Bilaga 2 

Ernst & Young Örnsköldsvik 

 

F – Ja, då undrar vi först om ni har gjort några förvärv nyligen? 

S – Det beror på vad man tittar på för area, lokalt, regionalt eller Sverige. Ser man till Sverige 
så har det gjorts förvärv, vi håller på med förvärv också regionalt. 

F – Ungefär hur ofta brukar ni göra förvärv?  

S – Man kan säga att i Sverige sker det en åtta till tio stycken per år, regionalt kanske en eller 
två, det beror ju på tillfälligheter och generationsskiten och möjligheter helt enkelt.  

F – Vilka brukar orsakerna vara till att ni gör för värv? 

S – Vi vill ju utöka vår verksamhet och oftast är det ju då en säljare som vill kanske avveckla 
sin verksamhet eller vill att verksamheten ska vara kvar men som vill att det kan vara en 
revisor som vill gå i pension eller, ja, inte fortsätta inom yrket. Men vårt syfte är att 
utveckla verksamheten och öka vår volym och verksamhet.  

F – Hur stor betydelse har då personalen i förhållande till andra faktorer när ni gör 
förvärvet? 

S – Den har ju enormt stor betydelse i vår bransch därför att om ni tittar ut på det här kontoret 
så finns det skrivbord och nån dator och sånt, det finns inget annat utan det viktigaste är ju 
humankapitalet , det är dom som man egentligen köper och som ska göra jobbet och det är 
de som ska förse oss med dom framtida vinsterna. Därför är det ju viktigt att kunskapen 
hos dem är hög och det kan ju vara inte bara en teknisk kunskap, alltså tekniskt kunnande 
att man kan det här med debet och kredit eller att man är duktig på att göra kalkyler eller 
sånt, utan det är också väldigt viktigt att man är social, kan föra sig med kunder, kan 
attrahera nya kundgrupper och kan samarbeta med sina arbetskamrater, att man kan jobba 
inom ett team. Oftast är det så här att vi har arbetsgrupper på två, tre, fyra personer som 
man jobbar med i ett uppdrag, det är teambuilding helt enkelt, och då måste man kunna 
samarbeta. Så att här gäller det inte bara teknisk kunskap utan det gäller även social 
kunskap, det är mycket viktigt. 

F – Hur går ni ungefär tillväga när ni ska värdera ett företag när ni funderar på att 
köpa det? 

S – Det kan ju ske på många sätt, givetvis. Dels så går man igenom objektets räkenskaper, ser 
vad man tjänar, vad man har belastat objektet med för kostnader, det kan ju vara 
lönekostnader, pensionskostnader och så vidare, och sen tittar vi på vad den verksamheten 
som vi tänker förvärva då har, vi lönsamhet vi då kan få i vår organisation. För hos Ernst 
& Young finns det helt andra kostnader än hos en liten aktör som vi förvärvar. Sen tittar vi 
också på inkråmet, och inkråmet det är personalen, vad är det för utbildningsnivå, hur bra 



eller dåliga är de, hur sociala är de? Och titta liksom på hur de kan smälta in hos oss och 
fungera på ett bra sätt. Det vi tittar också på objektets kundstock, det är ju även 
kundstocken vi förvärvar, är det bra kunder eller är det dåliga kunder 

F – När ni värderar, ser ni att man kan separera humankapitalet och värdera 
personalen för sig? 

S – Man kan säga att en värdering av ett tjänsteföretag, mycket är det ju en teknisk värdering 
kan man säga. Sen när det gäller då genomgången av personallistorna, det är ju mycket 
subjektivt. Mycket subjektivt! För att om vi ska förvärva Anderssons revisionsbyrå och 
där är det fem stycken revisionsassistenter eller två redovisningsassistenter, var har ju då 
väldigt svårt att veta, även om vi träffar dem till och med, att på kort tid göra en 
bedömning av om dom är bra eller dåliga. Så det är mycket subjektivt i det läget.  

F – Använder ni er av due diligence?  

S – På större förvärv görs ju det. På mindre så kanske vi använder lite enklare verktyg. Oftast 
de här småbyråerna som köps upp är ju under tio miljoner, men det sker alltid en noggrann 
genomgång av räkenskaperna.  

F – När ni använder due diligence, vad fokuserar ni på i den? Tar ni in alla delar eller 
är det vissa delar ni fokuserar mer på? 

S – Nja, due diligence det är ju en genomgång av räkenskaperna och balansräkningen och det 
går vi alltid igenom.  Även tittar vi på skattesituationen, finns det risk för att det kommer 
upp gamla skatteskulder eller tvister med skattemyndigheterna fem år tillbaka i tiden. Och 
säljaren får ju lämna garantier också om det blir affär.  

F – Vi har läst om någonting nytt som kallas för human due diligence, är det något ni 
hört talas om? 

S – Det är väl i stort sett detsamma bara att man tittar på personalen. Men det ska ni veta att 
vid förvärv av en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå så vet personalen ingenting, utan 
det är en förhandling mellan oss och ägarna. När det är klart, då får de veta.  

F – Brukar ni utvärdera risker med att ta över personalen, att de kanske slutar, att alla 
kanske inte följer med? 

S – Ja det är ju en utvärdering av en kvalificerad riskbedömning som görs.  

F – Vad tycker ni om due diligence som verktyg? Är det en bra hjälp vid värdering eller 
gör ni det bara för stora företag?  

S – Ja, det här med due diligence det är ju ett vackert ord, och due diligence det kan ju vara 
mycket kan man säga, men om jag uttrycker mig såhär, vi köper ingen redovisningsbyrå 
eller revisionsbyrå utan att göra en noggrann genomgång av räkenskaperna, både 
civilrättsligt och skatterättsligt. Sen om man ska kalla det för due diligence det kanske inte 
kraven uppfylls alla gånger. Men problemet kan jag säga att förvärva en revisionsbyrå 



eller redovisningsbyrå det är inte siffermaterialet, utan problemet är precis det du tog upp, 
följer kunderna med, följer personalen med? Och vad händer efter två eller tre år? För 
oftast är det så att säljaren får då i sitt köpekontrakt en klausul där han måste jobba. I två 
år och sen är han fri. Och många gånger slutar han efter två år och då har det väl hänt att 
han tar tillbaka kunderna då utan att betala någonting för det.  

F – Använder ni er av några värderingsmetoder?  

S – Det är klart att det är värderingsmetoder, det är självklart.  

F – Vilka använder ni då er av? 

S – Jag tror inte vi ska avslöja hur vi tar temperaturen på olika företag. Utan det är klart att vi 
har strukturerade metoder hur vi arbetar. För det där har ju också mycket att göra med 
vilken prissättning som sker, även om det i slutändan är en förhandling.  

F – Är det vanligt att ni försöker locka till er bara personer istället för att köpa ett helt 
företag, alltså locka till er personer från andra byråer? 

S – Vi erbjuder hela tiden löpande de duktigaste att komma till Ernst & Young, för vi vet att 
har vi de duktigaste medarbetarna så då vinner vi slaget på marknaden.  

F – När ni sätter löner, utgår ni från kompetens eller utgår ni ifrån tidigare löner?  

S – Vi har alltså ett lönesystem i Ernst & Young där det är mycket olika lönesättning kan 
man säga. Mycket sätts ju lönerna efter kompetensen och värdet på marknaden. Om du är 
tillexempel jätteduktig och alla kunder i stan vill ha dig, och ursäkta mig Sofia, du är 
också jätteduktig men dom gillar dig inte, då kommer du säkert få en högre lön för du är 
mer värde för Ernst & Young trots att du kan ditt jobb men ingen kund vill ha med dig att 
göra. Och sen finns det då karriärvägar, man börjar hos Ernst & Young som stab och sen 
efter ett år så har man visat om man kan va kvar eller om man inte kan va kvar blir man 
senior, sen finns det senior ett, två och tre. Och är man duktig så efter några år så kan man 
bli utsedd till manager och då stiger ju lönen givetvis och man får mer kvalificerade 
uppgifter. Och är man riktigt duktig kan man efter några ytterligare år bli befordrad till 
senior manager, då har man kan man säga fast lön plus bonusar och rörliga lönedelar, 
tjäna ganska bra. Och dom allra bästa blir partners, alltså aktieägare i Ernst & Young  Sen 
finns det givetvis en administrativ karriärs väg, de som sköter våran administration som 
kan bli VD. 
 



Bilaga 3 

Grant Thornton 

 

F – Har ni gjort några förvärv nyligen? 

S – Ja de har vi gjort. 

F – Hur ofta brukar ni göra förvärv? 

S – Det beror på konjunktur och om det finns intressanta förvärvsobjekt. Vi finns på 30-35 
orter i Sverige så det beror lite på hur marknaden ser ut och om vi vill etablera oss på 
någon ny ort. 

F – Av vilka orsaker gör ni förvärv? 

S – Normalt sett är det för att vi bedömer att den revisionsbyrån har människor som vi är 
intresserade av eller om det är några orter som vi vill etablera oss på. Det är främst 
människorna som är intressanta. 

F – Hur stor betydelse har humankapitalet? 

S – Väldigt stor betydelse, de har trotts allt ett visst rykte på den lokala orten. Man kan ju 
också göra ett förvärv för att man vill växa och bli större. Det går betydligt fortare att växa 
genom förvärv än att vara ute själv och ragga kunder, men det är dyrare också. 

F – Gör ni även förvärv för att få tag på kunder eller brukar det vara personalen ni är 
ute efter? 

S – Det är lite olika. Om vi köper en byrå får vi både personalen och kunderna. Vi kan även 
försöka locka över andra personer från andra byråer och då är det framförallt personen vi 
är intresserade av i normalfallet. 

F – Hur går ni tillväga när ni ska värdera företaget? 

S – Vi tittar på vad de har för lönsamhet och omsättning. 
 
Vi ser även på kostnaderna. Om den nya personalen sitter hos oss så försvinner ju vissa 
kostnader. T.ex. om vi har plats här så har vi redan en hyreskostnad, ryms några personer 
till här så försvinner den befintliga hyreskostnaden i deras resultat. Vi försöker justera för 
vad som är plus och minus jämfört med oss. Den nya personalen ska naturligtvis sitta hos 
oss om vi gör ett förvärv men det kan hända att vi är trångbodda och måste hyra en större 
lokal, då måste vi beakta det också. Det är väl det som kan vara den begränsande faktorn 
man måste ju faktiskt rymmas tillsammans. 
 
Vad som är huvudfokus är vad de har för lönsamhet, intäkter minus personalkostnader är 



marginalen som är intressant. Sen jämför vi med vad vi har för marginal, om de har sämre 
marginal än oss är vi beredda att betala lite mindre. 

F – Använder ni er av due diligence? 

S – Ja det gör vi. 

F – Är det någon speciell del i den som ni fokuserar mer på? 

S – En övergripande analys av uppdragen så man ser om det finns en övergripande lönsamhet 
hos merparten av kunderna. Vi tittar även mycket på vad personalen har för villkor, löner 
och anställningsförmåner så vi vet vad det är vi tar över. 
 
Man gör två typer av förvärv. Man driver oftast verksamheten i ett aktiebolag. Vi kan 
köpa hela aktiebolaget, då ingår personalen samt allt som följer med bolaget. Normalt sett 
gör vi inte det utan tar endast över de anställda och betalar en ersättning till den/de som 
äger aktiebolaget utifrån vad vi kommer överens om. Oftast betalar man en viss procent av 
omsättningen. 

F – Har ni hört talas om human due diligence? 

S – Nej det har jag inte. 

F – Det fokuserar på risker och möjligheter med personalen man tar över vid ett 
förvärv. Svårigheter med att få med dem och få dem att arbeta lika bra i det nya 
företaget. Gör ni en liknande analys vid förvärv? 

S – Man måste bedöma hur lätt det är att få med personalen. Om det är en mindre byrå så 
arbetar de oftast på ett annat sätt än i större byråer så det är tyvärr ganska vanligt att 
förvärv inte lyckas. Detta beror framför allt på att det blir stora kulturkrockar och för att 
man lägger mycket krut på själva affären och sen när förvärvet är klart kör man på som 
vanligt och lägger för lite tid på att få den gamla och nya personalen att arbeta 
tillsammans.  
 
Det blir lätt att den nya personalen sitter tillsammans som i det gamla företaget så det blir 
fortfarande två olika företag istället för att man sprider ut dem i lokalen och låter dem 
arbeta med nya personer och har övningar med hela gruppen så att de lär känna varandra. 
Sen är det viktigt att man under förvärvsprocessen är tydlig med hur vi känner och arbetar 
då de är vi som köper så är det våra värderingar som gäller, vi måste ju arbeta likadant i 
hela landet och de måste ju tycka att vårt sätt att arbeta är bra annars ska vi ju inte göra 
affären. 

F – Tycker ni att en due diligence ger bra information? 

S – Ja, det beror ju på hur man genomför den men är den inriktad på rätt saker så är den ett 
bra underlag. Det får ju inte komma som någon överraskning att företaget t.ex. har väldigt 
förmånliga pensionsplaner, man måste veta vad man köper. Om de t.ex. har mycket sparad 



semester måste vi ju ta över det ansvaret. Så vi justerar köpeskillingen för det så att vi inte 
först måste betala ett högt pris och sedan betala höga semesterlöner eller pensioner, 
hyresavtal de sitter på och trodde att vi skulle ta över och liknande. Rent allmänt går man 
igenom alla avtal de sitter på. 

F – Använder ni er av olika värderingsmetoder? 

S – Vi tittar framförallt på kassaflöden. Om vi betalar en miljon för en verksamhet vill vi få 
tillbaka våra pengar så snart som möjligt. Den som säljer vill få så mycket pengar som 
möjligt och vi vill inte betala för mycket så det blir ju en förhandlingsprocess. Beroende 
på storlek på företaget vill man få tillbaka pengarna på 2-5 år beroende på vad det är man 
köper. Det är väl ganska vanligt vid mindre företag att man betalar för mellan 3 till 5 års 
kassaflöden. 
 
Det gäller ju att det företag vi köper kan generera det kassaflöde som krävs för att vi ska 
kunna få tillbaka pengarna så fort som möjligt. Om man säger att vi tar ett lån för att 
betala köpet så vill vi kunna amortera av det så fort som möjligt. 

F – När ni värderar ett företag kan man separera humankapitalet eller ser man det mer 
som en helhet? 

S – Man ser det mer som en helhet, men man kan ju se hur mycket de generellt drar in per 
person genom att dela omsättningen i antal anställda. Sedan beroende på hur detaljerad 
redovisning de har kan man gå in och titta på lönsamhet/omsättning per enskild person. 
Det är inte alltid det går att följa så bra men genomsnittlig omsättning per person ser man 
ju alltid. Man får ju fram vilken marginal det är kvar när man betalt löner och sociala 
avgifter och liknande nyckeltal. 

F – Sedan har ni redan sagt att ni brukar så att säga köpa in personal, hur går ni 
tillväga då? 

S – Då kontaktar vi personer som vi vet är duktiga från andra byråer och frågar om de är 
intresserade av att byta jobb. Vi träffas och pratar föresättningslöst om hur vi jobbar och 
om det skulle kunna vara intressant. 

F – Hur kommer ni fram till vilken lön de ska få? 

S – Vi utsätter att de talar om vilken lön de har idag eller vad de har för önskemål. Sedan 
måste vi jämföra med vad en liknande kompetent person tjänar hos oss. Sedan beror det 
på om de har arbetat ett tag och har med sig en egen kundstock eller om de är nya. Är de 
nya är det bara personen vi är intresserade av annars får man ju både personen och 
kundstocken och då får man oftast mer betalt för kunderna. Personen får en lön utifrån vad 
vi bedömer är rimligt i en förhandling sen får de en ersättning utifrån vilken volym av 
kunder de får med sig, det blir två separata frågor. 

F – När ni köper över personer vilken brukar vara den huvudsakliga anledningen? 



S – Har vi mycket att göra är det inte viktig att de har med sig uppdrag för då måste vi ju 
rekrytera mer personal för att klara av dem, vilket i och för sig är ju trevligt men det löser 
ju inte våra problem. Så det beror lite på vilket läge man är i. 
 
Det finns generellt en tröghet i vår bransch, vilken har lättats mycket över de senare åren 
då det har varit många hopp mellan byråer vilket väl är typiskt vid en högkonjunktur som 
det har varit. Nu med den här konjunkturen tror jag att hoppen mellan byråerna kommer 
att minska då man inte vill vara den som är sist anställd, den som sist blev anställd är ju 
den som först får gå om vi inte betalar för att en annan person ska få gå. Så det finns ju en 
tröghet på den svenska arbetsmarknaden på det sättet på gott och ont. 

 



Bilaga 4 

KPMG 

 

F – Har ni gjort några förvärv nyligen? 

S – När du säger nyligen menar du senaste månaderna eller åren? 

F – De senaste åren eller året. 

S – Nej. 

F – Brukar ni göra förvärv? 

S – Nja, det händer att man går ut och förvärvar dem här mindre byråerna, och det var 
jättepopulärt för bara något år sen, men nu tror jag att de flesta avvaktar för att se hur 
världen kommer att se ut.  

F – Vilka är de huvudsakliga orsakerna när ni gör ett förvärv?  

S – Ja, om vi tänker just i den här branschen, redovisning och revision, i samband med att den 
här revisionsplikten kommer att försvinna då vill man satsa mer på redovisning, och för att 
kunna göra det går man ut och förvärvar de här mindre bokföringsbyråer då som sysslar 
endast med redovisning, det är huvudsakligen. Men sen om man har då en underkapacitet 
då vill man gärna gå ut och värva lite mer erfarna medarbetare och ett sätt att värva 
erfarna är att köpa upp de här mindre en eller tvåmansföretagen. Det finns andra orsaker, 
men just nu är det den här revisionsplikten som ligger bakom de flesta förvärv i den 
branschen. 

F – Är det personalen och deras kompetens ni vill åt menar du då? 

S – Precis, i ett sådant här företag, konsultföretag, oavsett om det är revision, redovisning eller 
om det är advokatbyrå så företaget i sig har inget värde. Det är personalen som är 
företagets största värde. Sen har vi lite kända märken som KPMG, Ernst & Young eller 
PWC och då är det här märket värt också. Men när man går ut och köper typ Kalles 
bokföringsbyrå runt hörnet då är det när vi säger företaget då är det vad finns det i det 
företaget? Bortsett från anställda ingenting, någon gammal dator och lite papper, man 
betalar i princip för personal.  

F – Har ni även andra orsaker till köp så som till exempel ny kundstock eller starta på 
nytt ställe?  

S – Jo, det var precis vad jag menade. När revisionsplikten försvinner då satsar man mer på 
redovisning och när du går ut och köper sådana här mindre byråer de har ju en kundstock 
när de sitter och bokför. Sen när man förvärvar det här företaget får du ju de här kunderna. 
Men det finns alltid en risk i den typ av förvärv, kanske kommer en fråga om det senare..? 
Men risken är att du går och köper det här mindre företaget, och hoppas att de här mindre 



kunderna ska följa med, men det finns ingenting som binder dem. Jag menar, om de har 
valt just den här mindre byrån runt hörnet, när byrån köps upp av KPMG eller någon 
annan det finns ingenting som hindrar kunderna från att välja någon annan. Sen det är ett 
risktagande.  

F – Detta har du redan berört men, hur stor betydelse har humankapitalet? 

S – Ja, som sagt när det gäller tjänsteföretag det är största tillgången, det finns i princip inget 
annat av värde. Eller det finns ju värde, inventarier och maskiner och sådär men det största 
det är ju anställda.  

F – Går det att separera humankapitalet när ni ska värdera företaget? 

S – Nej, det är så gott som omöjligt. Alltså när du säger separera.. nu måste jag fråga. 

F – Går det att värdera personalen för sig? 

S – Jo, jag skulle säga såhär då. Om man nu ska gå ut och köpa ett mindre byrå då tittar man 
på balansrapporten på det här företaget, och i balansrapporten finns säkert lite bokförda 
inventarier och, ja, lite datorer och sådant där bokförda. Men jag ska säga såhär då, men i 
en byrå med två anställda då har du kanske ett bokfört värde på trettio- fyrtiotusen som är 
några stolar och nått bord och någon dator sådär och så betalar man kanske en miljon för 
det här. Och när ni ställer går det att separera, jo, jag skulle säga såhär då, den där 
miljonen man har betalat, trettio- fyrtiotusen var värdet på maskiner, inventarier, bord och 
stolar, och resterande är egentligen vad man har betalat för kunskapen som finns i det här 
företaget, men det är ingenting man kan bokföra, personalvärde 970.000 kronor, så det går 
inte att separera. Samtidigt är det ett övervärde man betalar och det är egentligen för 
personalen. Vi bokför den som goodwill när vi liksom har förvärvat det här, men det är i 
princip på personalen.  

F - Hur går ni till väga när ni ska värdera ett företag , vad ni är ett beredda att betala 
för ett företag som ni ska köpa? 

S – När vi pratar om tjänsteföretag, och i det här fallet om det är någon redovisningsbyrå, 
bokföringsbyrå som man ska köpa då, det som blir avgörande är den omsättning som det 
här företaget har, och det är inte omöjligt att betala dubbla omsättningen som köpeskilling 
då. Och då menar jag att om det här företaget har en omsättning på 500.000 då värderar 
man det företaget kanske till 1.000.000. Men det är inte den enda faktorn som man måste 
tänka på, det finns ju massor med annat. Okej, vad är det för typ av kunder man har då? 
Är det säkert att de vill följa med? Är det sådana kunder som vi är ens intresserade av? Så 
att, värderingen alltså, det är den mest komplicerade biten i ett sådant här förvärv då.  

F – Använder ni er av due diligence?  

S – Nja, det händer, fast i det här fallet är det ganska ovanligt. Due diligence kan man 
använda om det är två jämförliga företag. Jag skulle säga om.. Ja, det händer ju, om vi 
säger såhär då, PWC, de tog över Deloitte uppe i Skellefteå, i det fallet var det mer due 



diligence förfarande i och med att dom är ungefär lika ber.. eller lika stora, hur man ska 
säga. Men när vi pratar om ett större företag som går och köper ett mindre är det ytterst 
osannolikt. Då köper man helt enkelt, och då blir det en integration av det mindre 
företaget i det stora.  

F– Vi har läst om någonting relativt nytt som kallas Human - due diligence, har du hört 
talas om det?  

S – Det har jag inte hört talas om, men jag skulle dra det parallellt, det är i princip samma sak 
skulle jag säga.  

F– Man fokuserar på riskerna med att ta över personalen. Personal kan ju bli störd av 
att bli tvungen att byta arbetsplats.  

S – Jag slutade för bara några månader sedan på Ernst & Young och kom här, och det 
problemet upplevde jag där, för Ernst & Young var ute och hade köpt ett antal mindre 
företag, och det är klart att varje företag har sin företagskultur då. Och så försöker man 
mixa ihop de här då, det är stora problem där. Och jag vet att PWC har varit ute och i 
princip dammsugit marknaden på dom här mindre byråer, men just nu har dom växtvärk. 
De har ju värvat en massa mindre företag där var och en har kört sin egen race och så nu 
kommer de och så ska alla jobba och så när det bara blir som PWC, där har dom stora 
bekymmer. Förvärv av mindre företag har ju sina nackdelar också, det är inte sådär lätt 
heller.  

F– Och du tycker det är viktigt att försöka få in personalen och arbeta mycket med det 
eller..?  

S – Jag skulle säga såhär då, att då måste vi backa igen då, vi säger såhär att om KPMG blir 
intresserad av den här mindre redovisningsbyrå runt hörnet då så, det är ju en av de 
sakerna som man kommer att tänka på är vilken typ av personal de har. Då menar jag då 
alltså man måste tänka, här är vi en mix av allt mellan 25 till kanske 55. Om den här byrån 
runt hörnet har ju endast 55- 60-åringar som inom kort ska gå i pension, dessutom de har 
ju kört sin egen race under de senaste tretio åren då och mindre förändringsbenägna då, 
redan där kommer man liksom att värdera det här företaget på ett annat sätt, då kanske 
man hoppar av det här förvärvet helt och hållet. Men har du förvärvat ett företag, då är det 
att försöka att göra så att alla strävar åt samma håll. Men, det är en bit, som man tar 
hänsyn till när ska förvärvar ett nytt företag, var är det för typ av personal? Och då pratar 
jag om dels ålder och sen den typ av utbildning de har haft och vilken typ av kunnande 
dessa, för vi är ju ändå olika även här på kontoret, vi har nån som expert på typ moms och 
någon som är expert på skatter och så vidare. Så att det är de bitarna runtomkring 
personalen som man måste tänka på innan man förvärvar det här företaget.  

F – Ja, då undrar vi om ni använder några speciella värderingsmetoder?    

S – Ja, om du frågar mig vilka verktyg jag använder när någon av våra kunder vill förvärva ett 
annat företag då som typ tillverkningsföretag, där finns en uppsjö av olika verktyg. När 
det gäller förvärv av tjänsteföretag skulle jag säga det är magkänslan som är största 



verktygen, ja, men det är ju sant, det är ju omöjligt att sätta pris på människor. Där man 
måste tänka okej vilka synergieffekter kommer vi att ha när vi förvärvar det här företaget 
och var är det för typ av personal, så att något verktyg i den bemärkelse det finns inte.  

F – Då undrar vi om det är vanligt att ni försöker locka till er bara speciella personer till 
företaget också?  

S – Ja, jag är livs levande så att. Man har insett att den här relationen mellan personal och 
kunder det är den som är av värde. Jag menar, när jag jobbade på Ernst & Young de 
kunderna som jag hade de är ju mer bundna till mig än till Ernst & Young, så att när 
KPMG blir intresserad av att värva mig då har de ju i princip alla mina kunder också utan 
att behöva betala en summa för det här, för att vi kan säga såhär då, i ett tjänsteföretag 
anser vi att var och en av de anställda är en enmansföretag, där var och en av de anställda 
har ju en viss omsättning, har sina kunder och det innebär ju att man har en omsättning. 
De flesta stora byråer vill i första hand värva lite mer erfarna medarbetare från andra 
byråer, för att det är nästan ett beprövat koncept, och på sätt värvar de även den 
omsättning som den här personen har utan att behöva betala något. Det är klart att de 
måste ju locka, också när de ville värva mig det är klart de försöker locka med bättre lön, 
bättre förmåner och så vidare, och så vidare. Men, om jag ska tänka på att om jag hade en 
egen byrå och mina kunder fanns i den byrån jag hade en omsättning då, då var de 
tvungna att betala dyrare pengar för att värva mig eller för att köpa enmansföretaget. Så 
att jag skulle säga såhär att, sen är det inte såhär enkelt heller, för att typ när KPMG var 
intresserad av mig och jag berättade för min chef på Ernst & Young då ville de matcha det 
bud som jag hade fått härifrån. Så att det är inte sådär enkelt att värva erfarna från andra 
byråer, men det händer och det är det man vill i första hand istället för att betala en stor 
summa pengar för att köpa en mindre byrå.        

……. 

S – Om jag ska förkorta det som jag har sagt, i ett tjänsteföretag det är personalen som är den 
största tillgången, det går i princip inte att sätta ett pris på själva personalen, det går att 
sätta pris på själva företaget utifrån omsättning, men personalen, det är magkänsla som 
gäller.  Och som sagt just nu är det mer populär att, eller det är många som har valt olika 
metoder och jag berättade att PWC har dammsugit marknaden efter de här mindre, en- 
två- tremannaföretagen. Men sen har de sett att det har ju stora nackdelar också. Så att det 
optimala är ju om man lyckas att värva de här erfarna medarbetarna som har en kundstock 
med sig. Det är det absolut bästa sättet att växa. Det är enklare att integrera enstaka 
människor i ett företag än att ett företag och försöka liksom att slå ihop.  

   



Bilaga 5 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 

 

F – Har ni gjort några förvärv nyligen? 

S – Ja, det har vi. 

F – Hur ofta brukar ni göra förvärv? 

S – Det är strategiska frågor som brukar styras ganska centralt. Det beror på om vi går in i en 
tid då vi ska växa eller om det är tiden efter förvärv då vi fokuserar på att konsolidera de 
nya organisationerna med vår organisation. Det är olika människor och olika arbetssätt 
och det ska integreras med varandra. Då brukar man säga att man går in i en 
konsolideringsfas och då brukar det inte göras så många förvärv under den perioden. 

F – Av vilka orsaker brukar ni göra förvärv? 

S – Det är tillväxt det handlar om, bli större på marknaden och bli flera. Det här yrket är ju 
personrelaterat på så sätt att blir man flera människor blir man också mera kunder och 
större på det sättet. 

F – Hur stor betydelse har då humankapitalet? 

S – I vår bransch har det ju en väldigt stor betydelse tycker jag. Vi jobbar i en tjänstebransch 
så att det är ju viktigt tror jag att man lyckas att integrera och föra samman dessa två 
företag på ett smidigt sätt. Funkar inte det kommer det att påverka människorna som 
jobbar och då kommer det också i sin tur att påverka relationen till kunderna. Jag skulle 
säga att det är jätteviktigt att det funkar. 

F – Har ni hört talas om human due diligence tidigare? 

S – Nej, det har jag inte. 

F – Brukar ni utvärdera risker med personalen vid förvärv eller tittar ni bara på hur ni 
ska lyckas få in dem i organisationen efter förvärvet? 

S – De förvärv som har gjort här är oftast inte så stora förvärv så att någon egentlig due 
diligence av humankapitalet eller personal due diligence har nog inte gjorts tror jag. 
Däremot är man mer på den nivån att det är ju en viktig del att de människor som kommer 
hit kan passa ihop med de människor som finns här. Det är ungefär som när man anställer 
att man känner att de människor som kommer hit kan gå in i gemenskapen. Sen är det så 
att om man tittar generellt på andra företag som vi brukar hjälpa så är det så att det är 
sällan att man gör en sådan genomgång, alltså en sån personal due diligence utan oftast så 
ligger due diligence på den finansiella sidan och sen till den så kopplar man vissa områden 
och där är personal och kultur oftast viktiga. Sen beror det lite på bransch, i alla fall i min 
erfarenhet, att köper du ett industriföretag som har legotillverkning av någon legopryl till 



Volvo eller något sånt där så är ju kanske inte, då är ju den finansiella sidan viktigare än 
om du köper ett företag där personalen är själva tillgången. Ett konsult företag eller något 
sådant. 

F – Hur går ni tillväga när ni ska värdera ett företag? 

S – Kan inte svara på hur vi går till väga när vi ska köpa ett företag men om vi ser på hur vi 
gör när vi ska värdera ett tjänsteföretag som ska köpas av ett annat företag. Vi jobbar 
ganska mycket på magkänsla härifrån på så sätt att de flesta förvärv är ganska små. Det 
kanske är en liten byrå på en eller två personer och då blir det mer som en anställning. 
Man känner så här, funkar det här och blir det här bra och om man känner att de vill 
komma hit. Men om vi tittar på en annan due diligence…vad var frågan igen? 

F – Hur går ni tillväga när ni ska värdera och få fram vad ni är beredda att betala för 
ett företag? 

S – Ja due diligence är ju, nu pratar jag utifrån min roll som hjälp vid värderingar, due 
diligence är en mycket viktig del som jag tror många, jag jobbar ju ganska mycket med i 
vårt företagssegment vi verkar i här i västerbotten och i Umeå området och det är klart att 
många av dem är små och medelstora företag. Även små och medelstora företag gör ju 
köp och det man i de företagen ofta kanske inte har kunskap om är undersökningsplikten 
som man har som köpare, att man själv är tvungen att kontrollera det man köper utan man 
bara tänker att det är bara att skriva på, det här känns bra, vi slår till, vi köper. Men det 
finns så mycket som kan ställa till det så jag skulle alltid rekommendera att man gör en 
due diligence om det är förvärv som är lite större att det börjar handla om en del pengar. 
Sen kan man ju alltid begränsa en due diligence, en due diligence behöver ju inte omfatta 
allt och det gör den väl sällan utan man gör väl vissa delar. Man gör en finansiell due 
diligence och sen kopplar man på det som man tycker är viktigt, personal och ledning och 
kulturfrågor och marknad. Det brukar vara väldigt vanligt att man tittar på marknadssidan 
och försöker göra en bedömning utav den. Hur kommer det se ut i framtiden. Så att due 
diligence är jätteviktigt. 

F – Så ni gör en finansiell due diligence och sen kopplar ni till det som är viktigast? 

S – Det är ju den vanligast förekommande, den finansiella. När man gör en due diligence så 
blir det ju oftast en finansiell due diligence sen blir det vissa avsnitt. De som vi jobbar 
med, jag kan tänka mig, eller jag vet ju att när man jobbar med större företagsförvärv, 
sådana här stora nationella förvärv som görs, ja menar då kopplar man ju på andra saker 
också och då finns det också ett annat utrymme att göra en kanske fullt ut en juridisk due 
diligence eller en personal due diligence eller ja…de bitarna. Så att jag skulle nog säga att 
i mindre och medelstora företag är det nog vanligare att man har en finansiell due 
diligence, i de nu fall man har en due diligence, så blir det en finansiell due diligence som 
man då kopplar på lite mera på. 

F – Hur viktigt tycker du att det är att utvärdera personal och risker vid förvärv? 



S – Ja personal, jo det är ju viktigt, klart till viss del är det ju alltid viktigt därför att man säger 
i nått som oftast är nu man jobbar med i först små och medelstora företag mycket, så är 
det mycket om själva nyckelpersoner som är en fråga om vem som är nyckelpersonerna 
och om kommer de finnas kvar vid ett förvärv. Det är ju inte alls säkert att det är ägaren 
som är nyckelpersonen, men oftast är det ju tyvärr ägaren som är nyckelpersonen så köper 
du upp ett företag så köper du bort nyckelpersonen så att säga. Sen så får man försöka 
knyta fast nyckelpersonerna på olika sätt under en period för att få en bra övergång. Det 
brukar det vara vanligt att man gör. 

F – Brukar ni använda värderingsmetoder vid värderingen av företag vid förvärv? 

S – Det är lite olika beroende på vad man ska köpa för någonting, och det är ju, man kan väl 
säga så här att jag är ju dålig på, jag vet ju inte vilka vi använder när vi gör förvärv men 
man kan väl säga så här att våra kunder, man använder ju metoder och oftast blir det väl 
någon form av kombination av metoder och oftast skulle väl jag säga att det är den här 
DCF metoden eller discounted cashflows, försöka få diskonterade framtida kassaflöden 
till idag. Värdet på ett företag kan man väl säga alltid är någon form av bedömning av 
framtida utveckling och risk, alltså vad tror vi om framtiden, det är ju det som styr. Sen är 
det väl så att de här värderingsmetoderna, värderingsmetoderna är ju oftast ett stöd och 
den här DCF metoden är den som vi oftast jobbar med när vi värderar företag får våra 
kunders räkning. Sen är det ju erfarenhetsmässigt i slutändan alltid när det handlar om 
företagsköp det är ju köp och säljsituation, så frågan är hur gärna vill köparen köpa och 
hur gärna vill säljaren sälja det är ju det, det handlar om. Men sen kan det ju vara ett stöd 
för parterna att veta vad är ett oberoende värde, ett uppskattat oberoende värde på 
företaget. Så att det är väl, det är väl…och då är det sättet, tycker jag i alla fall, är en bra 
metod eller den som används.  
 
Substansvärdet är ju tyvärr fortfarande lite för vanligt skulle jag vilja säga. Att man tittar 
på vad är, hur är substansen idag. Och det blir liksom bara en ögonblicksbild av hur det 
ser ut. Sen att 60% av omsättningen kommer från en kund det kommer inte fram i den 
värderingen, eller att man just har förlorat sin största kund, det syns ju inte heller i en 
substansvärdering utan det är ju bara balansräkningen egentligen som den ser ut idag. 

F – Är det vanligt att ni försöker locka till er personer från andra företag? 

S – Personer med bra kompetens? Ja, det försöker vi väl, det är vi väl alltid intresserade av att 
få personer med bra kompetens. Det är ju klart, jag tror att oftast, det styrs inte av att här 
är en person vi vill har utan att jag tror att oftast så styrs det utav att vi upptäcker ett behov 
hos våra kunder att vi skulle behöva en person som är bra på det här. Eller vi har fått in ett 
stort uppdrag som handlar om det här och så sätter vi oss ned och analyserar och så 
kommer vi fram till att vi har lite tunt med bemanningen, vi har lite svårt att få lös folk till 
att hantera det här uppdraget och sen så är det någon som vet att den här personen borta på 
det företaget är ju duktig på det här, då är det ju kanske så att man kontaktar den här 
personen och hör om det finns intresse. Annars är det ju oftast så att man annonserar att vi 



behöver en sådan här person och så får de här personerna söka. Det är ju oftast, det finns 
ju fördelar med det på det sättet att det blir ju då också en konkurrens situation. 

F – Så ni brukar oftast sätta ut en annons och går inte ut och försöker värva folk så 
ofta? 

S – Ja det kan ju hända. Det som är, jag skulle vilja säga att det finns mera fördelar med att 
annonsera. Dels är det ett sätt att synas, att man visar att man är störst och bäst så vi 
behöver personal. Dels är det ett sätt att också jämtemot andra företag så…om personerna 
själva har sökt sig hit, kan ju vara bra i relationer med andra i jämförelse med om man har 
så att säga lockat personen att komma hit. Det kan ju ha en betydelse, det kan ju spela roll 
i vissa fall. Men jag skulle säga så här, det finns ju också specialist personer, å då kanske 
om man är specialist och det inte finns några fler än ett par stycken i Umeå då blir ju på ett 
annat sätt. För då kanske man går direkt på personen för då vet man att det inte är någon 
mening med att sätta ut en annons för vi kan, vi har ändå kännedom om vilka som finns 
här, som kan det här. 

F – Hur sätter ni lönen för personen? 

S – Lönerna tror jag mycket, det är en förhandlingsfråga och beror på, kompetens beror det på 
och den tidigare lönen beror ju oftast på kompetensen. Ålder skulle jag vilja säga spelar 
nästan ingen roll i det här fallet. Vi har ingen standard lön utan vi har individuell 
lönesättning som är oberoende av varandra.  

 

 

 

 

 



Bilaga 6  
 
• Har ni gjort något förvärv nyligen? Hur ofta gör ni förvärv? 

(Om nej: varför väljer ni att inte göra förvärv?) 
 
• Av vilka orsaker gör ni företagsförvärv? Vilket behov är det ni försöker uppfylla, vad är 

det ni saknar i företaget? 
 

• Hur stor betydelse har humankapitalet i förhållande till andra faktorer vid ett 
företagsförvärv? 

 
• Ser ni att man kan separera humankapitalet vid värderingen/analysen eller studeras det 

indirekt? 
 
• Hur går ni tillväga när ni ska värdera ett företag ni ska köpa?  

 
• Använder ni er av due diligence och vad fokuserar ni i så fall på i den? 

Vi har lärt oss att det finns flera olika delar av due diligence.  
 
Juridisk due diligence fokuserar på granskning av avtal med ex. kunder, leverantörer, 
staten m.fl. samt ev. tvister och garantier 
 
Finansiell due diligence kollar på företagets finansiella ställning, lönsamhet och värde 
 
Affärsmässig due diligence analyserar de faktorer som påverkar resultat och affärsmässiga 
risk (marknad, produkt och konkurrenter) 
 
Skattemässig due diligence analyserar de skattemässiga riskerna med en överlåtelse, 
främst om företaget betalat skatten på rätt sätt. 
 
Arbetsrättslig due diligence kollar anställningsavtal, förmåner mm för ledningen samt ev. 
kollektivavtal, pensionsåtaganden mm. 
 
Teknisk due diligence analyserar patent och tekniska lösningar. 
 
Kulturell due diligence används främst vid köp av företag i andra kulturella miljöer, 
analyserar hur väl det nya företaget med sin annorlunda kultur kan införlivas i det 
köpande företaget. (ledarstil, värderingar och sätt att kommunicera) 

 
• Vi har läst om Human due diligence, är det något ni har hört talas om och i så fall 

använder ni er av det? 
 
Human due diligence analyserar risker med personalen vid ett förvärv.  Ett störande av 
människors förväntningar kan leda till negativ påverkar av produktionen. Svarar på frågan 
”har vi eller kan vi skaffa kapaciteten vi behöver för att framgångsrikt göra detta 
sammangående.” 

 
• Hur viktigt är det att utvärdera personalen och riskerna med dem vid ett förvärv? 
  
• Vad tycker ni om due diligence? Är det en bra hjälp i värderingsprocessen? 

 



• Vi har förstått av litteraturen att de vanligaste värderingsmetoderna är substansvärdering, 
marknadsvärdesmetoden och avkastningsvärdemetoden samt kassaflödesbaserad 
värdering och utdelningsbaserad värdering. Känner ni till dessa metoder och vilka 
värderingsmetoder använder ni er av? 
 
substansvärdering – kollar på företagets tillgångar och skulder och värderar det därefter = 
EK 
 
marknadsvärdesmetoden – antar att börsens pris på aktierna är skäligt (om företaget är 
börsnoterat och aktierna har relativt hög omsättning) 
 
avkastningsvärdemetoden – kollar på framtida avkastning i form av utdelningar och 
vinster 
 
kassaflödesbaserad – gör en skattning av framtida kassaflöden och nuvärdesberäknar dem 
 
utdelningsbaserad – gör en skattning av framtida potentiella utdelningar och 
nuvärdesberäknar dem 

 
• Varför använder vi er av just dessa metoder? 

 
• Är värderingsmetoder till stor hjälp när ni ska värdera företaget? Är det något ni 

saknar? 
 

• Är det vanligt att ni försöker locka till er personer med bra kompetens från andra 
företag? 

 
• Hur värderar ni dessa personers kompetens?  

 
• När ni sätter deras löner, utgår ni då från kompetens eller tidigare lön, standardlön 

eller ålder? Vilka faktorer är de som spelar störst roll? 
 

 

 


