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Sammanfattning 
 
Förvärv och fusioner är något som vi idag kan följa dagligen via media. Oavsett vilken 
nyhetstidning man läser finns det alltid något som berör ett företagsförvärv eller en 
fusion. De senaste åren har dock flera rapporter kommit fram som visar att långt ifrån 
alla företagsförvärv faktiskt lyckas. Med detta i åtanke blir det extremt viktigt att 
inblandande parter tar hänsyn till alla tänkbara faktorer som kan tänkas påverka 
resultatet av ett företagsförvärv. Idag genomförs i de flesta fall en så kallas due 
diligence för att analysera målföretagets olika komponenter men något som jag menar 
att denna modell inte tar någon större hänsyn till är den kulturella aspekten av företaget. 
För att kunna göra en komplett analys av ett företag krävs ett verktyg som belyser 
organisationskultur så att denna kan utvärderas och jämföras. 
 
Varför väljer konsulter/företag att inte analysera och utvärdera organisationskulturen i 
samband med ett förvärv? Vilka problem kan uppstå om man inte tar hänsyn till detta 
och hur kan due diligence analysen förbättras för att minimera detta problem? Syftet 
med denna uppsats är således att undersöka organisationskulturens roll vid förvärv och 
fusioner.  
 
Studien baseras på fem kvalitativa undersökningar i form av semistrukturerade 
intervjuer där respondenterna representerar olika företag som jobbar med 
företagsförvärv och rådgivning på daglig basis. Problembakgrunden har sedan att testas 
mot empirin där resultatet jämförs med teorin kring ämnet vilket har lett fram till en 
slutsats som visar att mycket av den kritik som framkommer är befogad. 
Organisationskultur är något som sällan analyseras i samband med en due diligence 
vilket i huvudsak beror på okunskap och att dessa typer av frågor inte prioriteras lika 
högt som exempelvis de finansiella aspekterna.  
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1. Inledning 

 

I inledningen presenteras bakgrunden till uppsatsen för att ge läsaren en förståelse 
för uppsatsens problemområde samt dess syfte. Vidare så klargörs avgränsningarna i 
uppsatsen samt en kort disposition över uppsatsens fortsatta upplägg. 
 

1.1 Problembakgrund och ämnesval 
 

Företagsförvärv är idag en vanligt förekommande företeelse som ofta uppmärksammas i 
nyhetsmedia runt om i landet. Trots den stora uppmärksamheten är det dock långt ifrån 
alla förvärv som faktiskt lyckas. Den senaste tiden har ett antal rapporter från olika 
aktörer inom näringslivet presenterats där en skarp kritik riktas mot frågor som berör 
organisations- och företagskulturella frågor. I ett pressmeddelande från Hamrin & 
Partners den 12 oktober 2010 hävdar man att mellan 60-80 procent av alla fusioner och 
företagsförvärv misslyckas med att skapa ett större kund- och aktieägarvärde vilket i 
huvudsak beror på företagskulturella variabler (Hamrin & Partners 2010). Ett 
misslyckat förvärv eller en förfelad fusion kan leda till stora förluster för de berörda 
företaget, i värsta fall till konkurs. Med detta i åtanke blir det extremt viktigt att 
inblandande parter tar hänsyn till alla tänkbara faktorer som kan påverka ett 
företagsförvärv. Idag genomförs i de flesta fall en så kallad due diligence för att 
analysera företagets olika komponenter men något som jag menar att denna modell inte 
tar någon större hänsyn till är den kulturella aspekten av företaget. För att kunna göra en 
komplett analys av ett företag krävs ett verktyg som belyser organisationskultur så att 
denna kan utvärderas och jämföras.  
 
Haspeslagh & Jamison (1991) menar att en bidragande orsak till misslyckade förvärv 
och fusioner är att förvärvsprocessen kan bidra till oro och osäkerhet hos de anställda 
vilket i sin tur kan leda till en motvillighet att samarbeta inom organisationen. Med detta 
i åtanke blir det extremt viktigt de inblandade parterna, framförallt köparen, beaktar det 
faktum att personal och organisationskultur är av stor betydelse för ett lyckat förvärv. 
Även betydelsen av en väl utformad integrationsprocess blir viktig för att få den nya 
organisationen att fungera som en homogen organisation och för att ta vara på den 
erfarenhet och kunskap som finns hos personalen. Chaudhuri & Tabrizi (1999) belyser 
betydelsen av erfarna anställda som tillsammans kan bilda en integreringsgrupp och 
därmed planera och implementera integreringen inom organisationen. Även Senior & 
Swailes (2005) uppmärksammar kulturella frågor och menar att det i samband med ett 
förvärv krävs en så kallad Champion som kan stå upp för personalen och representera 
dem hos det förvärvade företaget. På så vis minimeras risken för att spetskompetens 
försvinner ut ur företaget vilket även medför att entreprenörskapet behålls inom den nya 
organisationen. Ett tydligt exempel på en sammanslagning där organisationskulturen 
spelade en avgörande roll är den mellan Sparbanken och Föreningsbanken. I boken 
”Fusionen” skriven av Ingvar Körberg (2003) beskrivs denna process väldigt detaljerat 
där man tydligt kan se hur integrationen mellan de två organisationerna inte riktigt gick 
som man initialt hade tänkt sig. De två bankerna hade vid samgåendet två olika kulturer 
vilket man inte hade förberett sig på vid den inledande integrationsfasen.    
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Vad gäller själva fenomenet företagsförvärv så är det en företeelse som funnits med och 
varit en del av näringslivet sedan industrialiseringen under slutet av 1800-talet. Trots att 
det är ett begrepp som funnits med länge så finns det ingen egentlig enhetlig definition. 
Företagsförvärv kan ses som en bransch med en etablerad logik och metod som drivs av 
individer med specialistkompetens i särskilda typer av organisationer. Fenomenet 
företagsförvärv kan även ses som ett sätt för personer att sko sig på andra individers 
bekostnad i tvivelaktiga transaktioner. (Sevenius, 2010, s. 28). I Sverige är 
företagsförvärv en vanlig förekommande företeelse som ofta får stor uppmärksamhet i 
media, framförallt när det handlar om stora bolag där förvärvet kan ha en stor inverkan 
på befolkningen. Idag kan vi i princip slå upp vilken nyhetstidning som helt och ta del 
av olika förvärv och fusioner. Ett tydligt exempel på detta var Spyker’s uppköp av 
SAAB som under en lång tid var huvudnyheten i många medier runt om i landet. 
Utvecklingen de senaste åren har även bidragit till att företagsförvärv idag ofta kan ses 
som relevanta för de flesta företag som en del av den strategiska planeringen och för att 
uppnå de uppsatta målen (Sevenius, 2010, s. 29). I samband med ett förvärv startar en 
kedja av aktiviteter för att tillsammans utveckla och bidra till ett köp av ett företag. 
Dessa aktiviteter bildar tillsammans den s.k. förvärvsprocessen (Isaksson & 
Martikainen, 2006, s. 361) vilket illustreras i figur 1 på nästa sida.  
 

 
 
Figur 1. Förvärvsprocessen 
Källa: Isaksson & Martikainen, 2006, s. 36 
 
Intresset för detta ämnesval väcktes efter att jag hade läst två kurser inom management 
på avancerad nivå. Dessa två kurser, Organizational Change samt Corporate 
Entrepreneurship, gav mig en djupare förståelse om hur organisationskultur påverkar 
företag vilket var något som jag fördjupade mig i under kursens gång. Under sommaren 
2010 var jag även involverad i en företagsförsäljning där de anlitade konsulterna 
argumenterade för betydelsen av en väl utarbetad due diligence analys. Man menade, 
från konsulternas sida, att analysen var ett ypperligt verktyg för att lyfta fram alla 
tänkbara frågor och problemområden som kan tänkas uppkomma vid ett förvärv. 
Samtidigt upplevade jag att man tenderar att fokusera på i stort sett alla delar av 
analysen förutom den del som berör kulturella frågor. Med detta i åtanke valde jag att 
försöka analysera vad den bakomliggande orsaken till detta är, vad det kan bero på och 
vilka konsekvenser det kan få i samband med ett företagsförvärv.   

1.3 Problemformulering och syfte 
 
När man ser till den kritik som framförs av både företag och författare så blir det 
uppenbart att något i den traditionella due diligence analysen saknas eller inte får 
tillräckligt stor uppmärksamhet. Trots att due diligence analysen är väldigt omfattande 
och resurskrävande menar jag att den ofta tenderar att underskatta betydelsen av 
organisationskultur. Varför väljer konsulter/företag att inte analysera och utvärdera 
organisationskulturen i samband med ett förvärv? Vilka problem kan uppstå om man 
som förmedlare eller konsult inte tar hänsyn till detta och hur kan due diligence 

Söka & välja 
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analysen förbättras för att minimera detta problem? 
 
I vilken utsträckning är den kritik som riktas mot due diligence analysen befogad? 
Hur mycket av arbetet vid ett företagsförvärv läggs på att analysera 
organisationskultur och vilka problem kan uppstå med hänsyn till detta?   
 
Resultatet som uppsatsen leder fram till syftar inte till att generaliseras gentemot hela 
branschen utan skall mer fungera som en upplysning om att ett problemområde faktiskt 
existerar vilket förhoppningsvis kan leda till en utveckling där organisationskultur får en 
större betydelse i den framtida förvärvsprocessen. 
 
Syftet med denna uppsats är således att undersöka organisationskulturens betydelse i 
samband med företagsförvärv och fusioner. 

1.4 Avgränsningar 
 
Tanken från början var att analysera ett nyligen genomfört företagsförvärv och utifrån 
det se ifall det fanns några invändningar mot hur den företagskulturella aspekten 
analyserades. Detta var något som jag snabbt insåg inte var möjligt med hänsyn till 
arbetets omfattning samt tidsperspektivet. Att sätta sig in i ett avslutat förvärv skulle 
helt enkelt ta alldeles för mycket tid dessutom är mycket av det som framkommer före, 
under och efter ett avslutat företagsförvärv belagt med sekretess vilket skulle göra det 
väldigt svårt för mig att ta del av den information som krävs för en sådan analys.    
 
Due diligence analysen är ett verktyg som kan användas till en rad olika saker. Det kan 
exempelvis handla om att se hur ens företag ligger till gentemot sina konkurrenter, som 
ett underlag för långivare etc. I denna uppsats kommer due diligence att analyseras 
utifrån dess syfte att användas som ett underlag för köparen i samband med ett förvärv. 
Jag kommer även söka svar utifrån säljarens perspektiv men en undersökning av 
Vendor due diligence analysen kommer inte att ske då jag bedömer att en sådan analys 
skulle ta alldeles för lång tid att genomföra. Fokus i uppsatsen kommer att ligga på 
organisationskultur och den roll som den spelar vid ett förvärv och därför kommer 
denna del av due diligence analysen att analyseras i större utsträckning än övriga delar. 
Än en gång handlar det om tidsaspekten och avgränsningen för arbetet då det inte 
medger en komplett analys av samtliga delområden.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse hur författarens utgångspunkter 
kan ha format arbetet kring studien. Jag kommer i detta kapitel redogöra min 
förförståelse, det vetenskapliga synsättet som tillämpats samt det angreppssätt som jag 
valt att jobba efter. Vidare så ges en redogörelse av sekundärkällorna samt en kritisk 
granskning av dessa.  
 

2.1 Förförståelse 
 
De allra flesta forskare besitter en viss förförståelse kring det aktuella 
undersökningsämnet vilket exempelvis kan härstamma fån dennes utbildning, tidigare 
erfarenheter, värderingar m.m. Den förförståelse som forskaren besitter kommer 
avspegla sig i arbetet och hur eventuella problem löses. (Holme & Solvang, 1997, s. 
151). Förförståelsen är därmed något som kan ha en stor inverkan på den forskning som 
bedrivs och det resultat som presenteras. Detta eftersom utgångspunkterna för den 
kvalitativa forskningsprocessen är de fördomar och den förförståelse som forskaren 
besitter (Holme & Solvang, 1991, s. 103). För att ge läsaren en redogörelse av min 
kunskap kring uppsatsens ämne kommer jag härefter föra en beskrivning av min 
kunskapsbakgrund. Detta för att läsaren skall kunna bedöma och kritiskt granska det 
fortsatta arbetet. 
  
Grunden för min förförståelse är baserad på de kurser som examinerats som en del av 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Exempel på några områden som 
genomgåtts är redovisning, ekonomistyrning, finansiering samt management. Andra 
erfarenheter består av ett medverkande vid ett företagsförvärv ur säljarens perspektiv. 
Vad gäller mina tidigare erfarenheter så är det något som i väldigt hög grad grundas på 
subjektiva bedömningar. Dock så är detta något som varje forskningssituation präglas 
av vilket gör att förförståelsen som grundar sig i ens utbildningsbakgrund inte kommer 
att vara objektiv (Holme & Solvang, 1991, s. 104).  
 
Denna uppsats kommer att behandla två centrala begrepp, due diligence samt 
organisationskultur. Som ekonomstuderande vid Umeå universitet är detta begrepp som 
man på ett eller annat sätt har bekantat sig med under sin studietid. Due diligence är 
något som har behandlats inom olika delmoment vid ett antal kurser men det är inte 
något som har haft en betydande del av undervisningen. Innan arbetet var mina 
kunskaper kring due diligence och företagsförvärv relativt grundläggande. Kunskapen 
fanns men inte någon djupare förståelse om dess innebörd. Organisationskultur och 
human resource frågor var något som jag hade betydligt mer kunskap om innan 
uppsatsen påbörjades. Dessa begrepp bekantades jag med under de avancerade kurserna 
som gavs samtidigt som uppsatsen började skrivas.  
 
Den begränsade förförståelsen var något som absolut påverkade studien då arbetet kring 
uppsatsen med stor sannolikhet hade sett annorlunda ut om förförståelsen inledningsvis 
hade varit mer omfattande. Framförallt val av sekundärkällor, vilket upptog en stor del 
av tiden, hade nog tagit betydligt mindre tid vilket istället hade kunnats lägga på 
analysen, antal intervjuer samt utformning och förberedelse inför intervjuerna.  
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Det är även mycket möjligt att val av teorier hade sätt annorlunda ut ifall förförståelsen 
varit mer omfattande. Även fast min förförståelse var relativt begränsad anser jag att 
valet av ämne var ett korrekt beslut. Uppsatsen har definitivt bidragit till en djupare 
förståelse och utvecklat ett stort intresse kring företagsförvärv vilket jag anser kommer 
vara till stor nytta under min fortsatta studietid.  

2.2 Vetenskapligt synsätt 
 
Här gäller det för författaren att ta ställning till vilket vetenskapligt synsätt som denne 
skall arbeta efter. Två synsätt som ofta lyfts fram i detta sammanhang är positivism 
samt hermeneutik (Bryman & Bell, 2005, s 27, 29, 442-443). I denna uppsats kommer 
jag jobba efter det hermeneutiska synsättet. Detta eftersom jag inledningsvis hade en 
relativt begränsad förståelse vilket gör att jag inte kommer att kunna vara helt objektiv i 
undersökningen. Utformningen av intervjuerna kommer att spegla mitt synsätt och hur 
jag tolkar saker och ting vilket då naturligt kommer att resultera i att slutsatsen även den 
speglas av mitt synsätt och mina tolkningar. Detta medför i sin tur att jag inte kommer 
att göra någon större generalisering från det resultat som analysen visar vilket kan ses 
som en nackdel, men åt andra sidan så är inte det min avsikt med studien. Till skillnad 
från positivismen innebär det hermeneutiska synsättet en önskan av att nå förståelse av 
mänskligt beteende (Bryman & Bell, 2005, s. 29) vilket jag anser vara mer lämpligt i en 
studie som denna där jag via intervjuer kommer att utforma en analys. Det positivistiska 
synsättet innebär att det bara är de fenomen som kan iakttas direkt via erfarenhet och 
observation som är giltiga vilket utesluter varje möjlighet att införliva begrepp som rör 
känslor eller subjektiva erfarenheter (Bryman, 1997, s. 24). Enligt Bryman & Bell 
(2005) innebär det positivistiska synsättet att det endast är de företeelser som kan 
bekräftas via sinnena som kan bedömas vara riktig kunskap och vidare så skall 
vetenskapen vara värderingsfri, dvs. objektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Då denna 
studie kommer att grunda sig på intervjuer där svaren kommer att spegla 
respondenternas subjektiva bedömningar anser jag att det positivistiska synsättet inte är 
bäst lämpad i detta fall. 
    

2.3 Angreppssätt 
 
För att uppnå kunskap och få fram svar utifrån den empiri som ligger till grund för 
forskningen kan man använda sig av tre olika metoder; deduktion, induktion samt 
abduktion (Johansson-Lindfors, 1993, s. 153-154). I denna uppsats tillämpas ett 
deduktivt förhållningssätt då jag initialt utgår från befintliga teorier innan de empiriska 
studierna genomförs. Anhängare till det deduktiva angreppssättet menar att det bästa 
sättet att utföra en studie på är att inleda arbetet med vissa förväntningar om studiens 
resultat för att sedan samla in data om hur verkligheten ser ut, dvs. att gå från en 
teoretisk referensram till empiriska observationer (Jacobsen, 2002, s. 34-35). Due 
diligence analysen kommer således vara utgångspunkten i denna studie och utifrån 
denna kommer problemformuleringen att undersökas. De empiriska iakttagelserna 
kommer sedan ligga till grund för en slutdiskussion där jag presenterar det resultat som 
studien bidragit till. Liknande resonemang kring det deduktiva angreppssättet framhålls 
även av Bryman & Bell (2005) som illustrerar deduktion som en linjär arbetsprocess där 
forskaren härleder problemformuleringar som sedan skall underkastas en empirisk 
granskning (Bryman & Bell, 2005, s. 23).  
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2.4 Perspektiv 
 
Enligt tidigare diskussion är syftet med denna uppsats att undersöka 
organisationskulturens roll vid företagsförvärv och fusioner och därför kommer 
uppsatsen att skrivas utifrån ett förvärvsperspektiv. Huvudfokus i uppsatsen kommer att 
läggas på köparens perspektiv då teorin i huvudsak fokuserar på due diligence analysen. 
Jag kommer även försöka söka svar utifrån säljarens perspektiv, dock så kommer 
Vendor due diligence analysen inte att omfattas av den teoretiska referensramen vilket i 
huvudsak beror på tidsperspektivet samt uppsatsens omfattning.    

2.5 Litteratursökning 
 
Litteratursökning och en genomgång av de aktuella sekundärkällorna kan uppta en stor 
del av forskarens arbete och är oftast en mycket tidskrävande process. Trots detta är den 
ändå en mycket viktig del av arbetet som bedrivs då det är grunden till kunskapen och 
den problemformulering man jobbar med. (Patel & Davidson, 2003, s. 42-43). I denna 
uppsats har jag använt mig av kurslitteratur, rapporter samt vetenskapliga artiklar i syfte 
att skapa en heltäckande bild och få fram den mest väsentliga informationsgrunden. 
Förutom detta har även ett par icke-vetenskapliga artiklar använts som en del av 
problembakgrunden och analysen. Litteraturen och de vetenskapliga artiklarna 
inhämtades från Umeå universitetsbiblioteket där jag använde mig av sökmotorerna 
Business source premier, EconBiz samt LIBRIS. Sökorden som använts är due 
diligence, företagsförvärv, culture, mergers, organizational change samt fusion. De 
icke-vetenskapliga artiklarna hittades via internet och sökmotorn Google där jag använt 
mig av sökord som mergers, integration och organizational culture.  

2.6 Källkritik 
 
Enligt Holme & Solvang kan källgranskningen delas in i fyra faser (Holme & Solvang, 
1991, s 141). 
 

• Observation 
• Ursprung 
• Tolkning 
• Användbarhet 

 
Observationen innebär att man försöker skaffa sig en överblick av de källor som finns 
tillgängliga inom det område man forskar om samt vilka källor som verkligen är 
relevanta för arbetet. För att kunna avgöra detta gäller det att forskaren skapar sig en 
översikt och kunskap om all tillgänglig information. Detta är dock en idealsituation som 
i praktiken näst intill är omöjlig att genomföra (Holme & Solvang, 1991, s 142). I mitt 
fall är detta inte aktuellt, då det är alltför tidskrävande och omöjligt att genomföra under 
den utsatta tiden. Arbetet under denna fas bestod i stor del av att gå igenom den 
litteratur som jag var bekant med sedan tidigare för att sedan jämföra och analysera den 
med andra böcker och artiklar inom ämnet.  
 
Vad gäller ursprung så är detta inte heller helt okomplicerat att genomföra. Här gäller 
det för forskaren att försöka bestämma vem eller vad som är upphovet till en källa och 
skapa en klarhet om källan verkligen är vad den utger sig för att vara (Holme & 
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Solvang, 1993, s 143). Man kan kort sammanfatta denna fas genom att ställa följande 
frågor: Vem eller vilka är upphovsmän, när och var blev källan till och vilket var det 
primära syftet. Jag upptäckte ganska snabbt att det fanns mängder med studier, böcker 
och artiklar som behandlade företagsförvärv och fusioner. Därför prioriterades de källor 
som inte var allt för gamla samt de källor som används inom undervisningen vid Umeå 
universitet. Trots det breda utbudet av litteratur kring uppsatsens ämne märkte jag att 
den oftast inte skiljde sig så markant vilket underlättade arbetet kring källkritiken.  
 
Tolkningen innebär att man analyserar vad som står i källan och vad upphovsmannen 
har avsett att säga (Holme & Solvang, 1991, s.145). För att göra min tolkning av 
litteraturen mer komplett har jag även använt mig av andra källor inom samma område 
som en jämförelse med tilläggsinformation vilket har skapat en mer komplett bild av 
den situation jag beskriver. Detta var framförallt något jag strävade efter vid min 
beskrivning av due diligence analysen. 
  
Den sista fasen, användbarhet, innebär konkret att man frågar sig hur pass användbar 
källan är för de syften man har och hur trovärdig den kan anses vara (Holme & Solvang, 
1991, s. 146). Den litteratur som ligger till grund för denna uppsats har, som sagts, 
inhämtas från Umeå universitets bibliotek där en stor del av litteraturen även ingår som 
studentlitteratur vid olika kurser. Vidare så har jag försökt att använda mig av källor 
som alla är relativt nya. Detta eftersom en källa är mer trovärdig ju mer samtida den är 
(Thurén, 2005, s. 30).  
 
Med hänsyn till ovanstående diskussion anser jag att uppsatsens sekundärkällor i hög 
grad kan anses både trovärdiga och relevanta för denna studie. Vidare så är samtliga 
teorier i den teoretiska referensramen vetenskapligt baserade och väl erkända inom sina 
respektive områden.   
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3. Teori 
 
 
Teori avsnittet syftar till att redogöra de begrepp och teorier som ligger till grund för 
uppsatsen för att på så vis skapa en grundläggande förförståelse. I kapitlet 
presenteras begreppen företagsförvärv, due diligence samt organisationskultur.   
 

3.1 Inledning  
 
Den teori som ligger till grund för denna uppsats är den så kallade due diligence 
analysen. Jag anser att en ingående beskrivning av due diligence analysen samtliga 
delanalyser är nödvändig för att ge läsaren en förståelse kring de områden som 
behandlas i uppsatsen och för att förstå hur jag som författare resonerar kring de 
problem som lyfts fram. Vidare anser jag att en förklaring av analysens samtliga delar är 
viktig då due diligence är ett begrepp som kan vara tämligen främmande för läsaren. Att 
då endast beskriva den kulturella delanalysen anser jag skulle ge läsaren en felaktig bild 
av verkligheten och kanske svårigheter att följa med i den fortsatta diskussionen. Detta 
möjliggör således att läsaren kan skapa sig en egen uppfattning och på så vis stärka eller 
kritisera mitt fortsatta resonemang. Vidare så kommer jag försöka ge en förklaring till 
begreppet organisationskultur och hur det kan avspeglas inom ett företag eller en 
organisation. Även detta anser jag vara en nödvändighet för att läsaren skall förstå syftet 
bakom uppsatsen samt dess problemområde.   

3.2  Due Diligence 
 
Begreppet due diligence härstammar från den anglosaxiska rättsfären och kan närmast 
översättas till ”tillbörlig aktsamhet” (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 364). Due 
diligence kan ses som en form av fördjupad undersökning som köparen genomför i 
samband med ett planerat företagsförvärv och är närmast jämförbart med den 
undersökningsplikt av gods som en köpare har enligt den svenska köplagen (Isaksson & 
Martikainen, s. 364). I korthet innebär denna företagsbesiktning att köparen, med hjälp 
av rådgivare, samlar in information om målföretaget och analyserar detta (Sevenius, 
2010, s. 99). Due diligence analysen är alltså ett verktyg som köparen kan använda för 
att upptäcka sådant som man som köpare bör känna till om målföretaget. Analysen 
syftar även till att förse köparen med en noggrann och detaljerad bild av målföretagets 
interna samt externa information vilket ska hjälpa köparen i samband med 
överlåtelseprocessen (Isaksson & Martikainen, s. 365). En väl utarbetad due diligence 
kan ge köparen men även säljaren ny information om förvärvsobjektet vilket både kan 
vara en för- och nackdel beroende på vilken part man representerar. Analysen kan 
exempelvis avslöja svagheter som tidigare inte var kända vilket kan öka 
förhandlingsstyrkan hos köparen i avseende med köpeskilling men det kan även leda till 
att köparen väljer att dra sig ur och avbryta förhandlingarna.  
 
Själva arbetet med en due diligence kan delas upp i ett antal olika faser vilket till största 
delen består av informationsöverföring genom granskning av skriftlig dokumentation 
samt genom intervjuer och möten med ledning och andra nyckelpersoner. 
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Genomförandet av en due diligence analys kan sammanfattas enligt följande kedja där 
varje delmoment är lika viktig för helheten (Sevenius, 2010, s. 113).  

 
Figur 2. Due Diligene 
Källa: Egen bearbetning  
 
Förberedelsen syftar framförallt till att uppfylla två målsättningar, de motiv och 
målsättningar som ligger till grund för förvärvet skall fastställas dessutom skall en 
informationsöverföring från köparföretagsledningen till en konsult som utför 
besiktningen ske (Sevenius, 2010, s. 113). Genom dessa målsättningar möjliggörs det 
för besiktningsgruppen att får en förståelse för köparens strategiska och kommersiella 
motiv till förvärvet men även på vilka grunder målföretaget värderats till det pris som 
förhandlas med säljaren (Sevenius, 2010, s. 114). Detta kan vara av särskild vikt om 
flera olika konsulter anlitas inom olika tidpunkter under analysen för att de skall förstå 
logiken bakom förvärvet (Sevenius, 2010, s. 114). 
 
Informationsinsamlingen tillhör det inledande momentet i kontakten mellan köpare och 
säljare (Sevenius, 2010, s. 114). Denna fas baseras på att målföretaget tillställs en 
informationsförfrågan från köparen där man begär den information som anses vara av 
betydelse för arbetet kring besiktningen. Innhållet kan naturligtvis skifta från fall till fall 
men generellt sätt så brukar den efterfrågade informationen handla om en beskrivning 
av verksamheten, produkter/tjänster, resultat, avtal, tillgångar etc. (Sevenius, 2010, s. 
115). Med andra ord så brukar den information som efterfrågas oftast ingå i den 
finansiella och legala due diligence analysen vilket kommer att beskrivas mer ingående 
senare i uppsatsen.  
 
Efter informationsinsamlingen är genomförd följer naturligt en analys av det material 
som tillhandahållits. I denna fas av besiktningen ingår även kompletterande intervjuer 
med målföretagets ledning och dess nyckelpersoner där man tillsammans går igenom 
informationslistan samt kommer överens om praktiska detaljer för arbetet och andra 
frågor som rör målföretaget. En viktig del av analysen är även att försöka skapa ett 
etablerat samarbete mellan de inblandade parterna då målföretaget ofta kan uppleva 
företagsbesiktningen som ett stressmoment samtidigt som de försöker sköta den löpande 
verksamheten. (Sevenius, 2010, s. 115). En due diligence avslutas med en rapportering, 
som köparen tar del av, där en sammanställning av de gjorda iakttagelserna presenteras 
tillsammans med eventuella avvikelser från förväntningar samt rekommendationer som 
kan tänkas tillkomma (Sevenius, 2010, s. 116). Här presenteras även konkreta förslag 
inför en slutförhandling och om det förekommit några problemområden som inte har 
kunnats analyseras utifrån det material man haft tillgång till. Rapporten ligger sedan 
som ett beslutsunderlag inför ett eventuellt förvärv. 
 
Den avslutande fasen innebär en uppföljning av besiktningsprocessen där köpare och 
rådgivare, efter en genomförd transaktion, tillsammans utvärderar det genomförda 
arbetet. Det kan exempelvis handla om att se ifall vissa iakttagelser inte framkommit i 
rätt tid eller på fel sätt men även mer grundläggande saker t.ex. om köparen och 
rådgivare förstod varandra på rätt sätt, hur kommunikationen mellan dem fungerade 

Förberedelse  Informations‐
insamling 

Analys  Rapportering  Uppföljning 
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samt om köparen överlag var nöjd med sin rådgivares arbete under processen gång. 
(Sevenius, 2010, s. 117).  
 
Sevenius (2010) menar vidare att uppföljningen generellt sätt är en eftersatt del av 
besiktningen som tenderar att underskattas. Bristen på tid och intresse leder ofta till att 
denna del av besiktningen inte följs upp på ett systematiskt sätt och lika ingående som 
övriga faser.  

3.2.1 Olika delanalyser 
 
Som jag nämnde tidigare är due diligence, över lag, en väldigt omfattande och 
resurskrävande analys. En komplett analys täcker nästan alla aspekter som kan tänkas 
vara viktiga i samband med ett förvärv (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 366) dock så 
varierar utformningen av analysen från fall till fall. Beroende på köparen och 
målföretaget kan analysen variera i dess djup. I normalfallet innebär due diligence en 
kommersiell, finansiell (ekonomisk) och legal (juridisk) besiktning av ett målbolag 
(Sevenius, 2010, s. 108 samt Isaksson & Martikainen, 2006, s. 366). Med tiden har dock 
utvecklingen bidragit till att en mängd nya former av analysen uppkommit som 
fördjupar sig inom olika specifika områden vilket medför att köparen får en bättre bild 
och förståelse över målföretaget. Detta har gjort att dagens due diligence kan delas upp i 
följande sju områden där varje delområde kräver sin sakkunskap: 
 

1. Juridisk due diligence 
2. Finansiell due diligence 
3. Affärsmässig due diligence 
4. Skattemässig due diligence 
5. Arbetsrättslig due diligence 
6. Teknisk due diligence 
7. Kulturell due diligence 

 
Dessa sju delområden genomförs inte i någon speciell ordning utan löper parallellt med 
varandra i samband med besiktningen. Det är även vanligt att experter inom de olika 
områdena kallas in och samarbetar för att uppnå det bästa resultatet. (Isaksson & 
Martikainen, 2006, s. 367)  

3.4.2 Juridisk due diligence 
 
Denna del av besiktningen genomförs i de flesta fall med hjälp av externa jurister eller 
med köparens egna bolagsjurister (Sevenius, 2010, s. 110). I samband med en due 
diligence deltar i allmänhet minst en jurist (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 367). 
Antalet kan variera beroende på målföretagets storlek och vid större företag är det inte 
ovanligt att ett helt team med jurister är inblandade i granskningen. Alla företag oavsett 
verksamhet ingår avtal med olika parters som kan vara av stor betydelse i samband med 
ett förvärv. Den juridiska due diligence analysen syftar till att ganska dessa avtal som 
exempelvis kan beröra avtal med kunder, återförsäljare samt försäkringsbolag. Även 
eventuella patent, varumärken, licensavtal samt upphovsrätter granskas i detta 
delområde vilket gör att juristens arbete fyller en viktig funktion vad gäller 
riskperspektivet (Isaksson & Martikainen, 2006, s.367). Förutom att se över avtal bistår 
även juristerna med granskning av pågående och potentiella tvister som kan påverka 
företaget efter en överlåtelse.  
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Det kanske viktigaste som juristerna bistår med är granskningen av köpeavtalet. I ett 
köpeavtal anges förutsättningarna för köpet vilket exempelvis kan vara 
bakgrundsförhållanden, det material som köparen haft tillgång till, reklamationstid samt 
hur granskningen av företaget har skett. Köpeavtalet omfattar även de garantier som ges 
av säljaren samt hur eventuella garantibrister skall regleras. (Isaksson & Martikainen, 
2006, s. 367)  

3.2.3 Finansiell due diligence 
 
Den finansiella delen av due diligence analysen syftar till att analysera målföretagets 
finansiella ställning i form av lönsamhet och värde vilket är något som möjliggörs 
genom en så kallad nyckeltalsanalys samt en redovisningsanalys (Isaksson & 
Martikainen, 2006, s. 368). Nyckeltalsanalysen ger köparen en bild av målföretagets 
nuvarande lönsamhet, tillväxt samt finansiella ställning vilket kan ge indikationer på hur 
företaget klarar av fortsatta investeringar och tillväxt i framtiden (Isaksson & 
Martikainen, 2006, s. 127-128). För en företagsledare kan detta vara ett väldigt viktigt 
redskap då analysen kan ge en utförlig bild om vilka synergier som kan skapas 
(Isaksson & Martikainen, s. 130), vilket diskuterades mer utförligt tidigare i kapitlet.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en finansiell due diligence innebär en analys av 
olika nyckeltal där analysen kan struktureras utifrån följande dimensioner (Isaksson & 
Martikainen, 2006, s. 128-129): 
 

• Lönsamhet – Exempelvis avkastning på sysselsatt kapital 
• Tillväxt – Exempelvis omsättningstillväxt samt vinsttillväxt 
• Finansiell balans – Likviditet samt soliditet 
• Effektivitet – Detta kan handla om att studera lagrets omsättningshastighet för 

att se hur effektivt företaget bedriver sin verksamhet 
 
När det gäller redovisningsanalyen så är syftet att göra en uppskattning hur väl 
målföretagets redovisning egentligen beskriver dess underliggande verksamhet 
(Isaksson & Martikainen, 2006, s. 97). För att få svar på den frågan gäller det att 
noggrant studera målföretagets årsredovisningar samt de delårsrapporter som finns 
tillgängliga.  

3.2.4 Affärsmässig due diligence 
 
Att genomföra en affärsmässig due diligence innebär att man analyserar och utvärderar 
alla de faktorer som på något sätt kan påverka målföretagets resultat och dess 
affärsmässiga risk. Detta kan bl.a. handla om att se över den marknad som målföretaget 
agerar på, de produkter man erbjuder och vilka konkurrenter som är aktiva inom samma 
område. (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 368) 
 
Ett av verktygen som kan underlätta denna del är den så kallade branschanalysen som 
syftar till att identifiera vilka faktorer som påverkar lönsamheten för hela branschen 
(Isaksson & Martikainen, 2006, s. 77). Denna analys ger bland annat en bild av 
konkurrensen mellan nuvarande företag inom branschen vilket påverkar den 
genomsnittliga lönsamheten (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 79). Analysen ger även 
en bild av hur tillväxttakten ser ut inom branschen och hur graden av koncentration 
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samt balans mellan konkurrenter ser ut. Vidare så kan branschanalysen även ge en 
uppfattning om hur framtiden kommer att utvecklas vilket kan vara av stor betydelse för 
en köpare. Ytterligare faktorer som kan framkomma i en väl utförd branschanalys är hot 
från nya aktörer som planerar att etablera sig men även ifall det finns ett hot från 
ersättningsprodukter (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 81-83). 
 
Branschanalysen utgår, som sagt, från företagets så kallade mikromiljö. I vissa fall kan 
det även vara av stor betydelse att man beaktar företagets makromiljö för att få en mer 
heltäckande bild av målföretagets potential. Ett sätt att studera makromiljön är med den 
s.k. STEP-modellen där man bryter ner företagets makromiljö i fyra faktorer. (Isaksson 
& Martikainen, 2006, s. 91) 
 
• Sociokulturella faktorer (religioner, språk, attityd, befolkningsstruktur) 
• Teknologiska faktorer (teknologisk nivå, teknologiskt kunnande) 
• Ekonomiska faktorer (räntenivå, inflation, BNP) 
• Politiska faktorer (politisk miljö, lagar och regleringar) 
 
Ett bra sätt att koppla samman det som framkommit i branschanalysen samt STEP-
modellen är att använda sig av en SWOT-analys. SWOT står för styrkor (strengths), 
svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats) (Kotler et al, 2005, 
s. 58-60). Styrkor och svagheter berör företagets interna miljö där en styrka exempelvis 
kan vara kompetensen hos de anställda och svaghet kan vara att företaget saknar en 
produkt för framtiden (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 93). Möjligheter och hot är 
knutna till företagets externa miljö där en möjlighet kan vara ny teknik som ger 
företaget nya produktionsmöjligheter och en svaghet kan vara att etablering av nya 
konkurrenter.  

3.2.5 Skattemässig due diligence 
 
Den skattemässiga due diligence analysen har till uppgift att granska och se över de 
skatterättsliga riskerna som föreligger vid ett förvärv. Inom detta område brukar oftast 
fokus läggas på att granska ifall målföretaget har betalat och redovisat skatt på ett 
korrekt sätt. Om detta ej sker finns det en risk för att den nya ledningen för företaget 
drabbas av eventuella restskatter samt straffavgifter vilket kan leda till stora utgifter. 
Detta blir av stor betydelse speciellt i större företag och organisationer där många 
transaktioner äger rum och där skattereglerna ofta kan vara väldigt diffusa och svåra att 
förstå sig på. Ett exempel på detta kan vara uttag ur näringsverksamhet till underpris där 
en tillgång överförts till ägare utan ersättning eller till ett pris under marknadsvärde. I ett 
sådant fall skall företaget beskattas för mellanskillnaden. (Isaksson & Martikainen, 
2006, s. 369) 
 
Något som även är viktigt att se över när man genomför en skattemässig due diligence 
är skattedeklarationen. Efter ett förvärv ligger det på köparens ansvar att lämna en 
korrekt deklaration till skattemyndigheten och skulle då en förändring i metoderna för 
redovisningen uppstå kan det ge upphov till skatteprocesser med avseende för tidigare 
år (Orrbeck, 2006, s. 83). Även hur interprissättningen har gjorts bör analyseras 
eftersom skattemyndigheten har möjlighet att invända mot att avräkningspriset inte varit 
marknadsmässigt och därför upptaxera det bolag som anses ha lidit skada av den 
felaktiga prissättningen (Orrbeck, 2006, s. 84).   
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Som jag nämnde i inledningen på detta kapitel så bedrivs de olika delområdena i due 
diligence analysen ofta parallellt med varandra där olika experter samarbetar med 
varandra. En skattemässig due diligence är på många sätt relaterad till exempelvis den 
finansiella besiktningen och genom att sammanföra resultaten kan man få en mycket 
detaljerad bild av målföretaget. 

3.2.6 Arbetsrättslig due diligence 
 
Den arbetsrättsliga due diligence analysen går främst ut på att undersöka olika 
anställningsavtal för befattningshavare som t.ex. verkställande direktör (Isaksson & 
Martikainen, 2006, s. 369). Syftet med detta är att se över vilka förmåner som ges vilket 
ofta handlar om fallskärmsavtal och diverse klausuler som exempelvis berör 
ägarförändringar (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 369). Förutom detta ser man även 
över villkoren för de anställda. Enligt Orrbeck (2006) omfattar det kort sagt allt som kan 
uppfattas positivt av de anställda. Det kan bl.a. handla om eventuella kollektivavtal, 
återanställningsrätt och andra uppsägningsbestämmelser, löner, personalrabatter, rätt till 
fri sjukvård samt andra förmåner (Orrbeck, 2006, s. 87). Att se över dessa områden blir 
särskilt viktigt om köparen redan har en verksamhet med anställda i samma land som 
målföretaget eftersom det är oundvikligt att anställda i olika enheter jämför sina 
förmåner med varandra och därmed är sannolikheten stor att en gemensam förmånsnivå 
måste utarbetas (Orrbeck, 2006, s. 87-88). Något som kan vara lätt att missa är att se 
över de pensionsåtaganden målföretaget har. Det kan handla om att se ifall företaget har 
någon pensionsplan och vad den uppskattande kostnaden för denna antas vara.  
 
Speciellt viktig blir den arbetsrättsliga due diligence analysen när målföretaget är ett 
kunskapsföretag. I sådana fall är det viktigt att granska huruvida företaget eller de 
anställda äger rätt till arbetsresultat och hur nyckelpersonalens kompetens skall behållas 
inom företaget efter förvärvet (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 370). Köparen måste få 
en bild av vilken kompetens som finns inom målföretaget och om den kommer att räcka 
till eller ifall den måste förstärkas på något vis (Orrbeck, 2006, s. 88).  

3.2.7 Teknisk due diligence 
 
I samband med den tekniska besiktningen utvärderar man den teknologiska nivån hos 
målföretaget. Detta är något som blir extra viktigt när det rör sig om ett tillverkande 
företag. Det kan exempelvis handla om att se över den teknologiska nivån hos de 
maskiner som används inom produktionen för att på så vis se ifall målföretaget besitter 
den teknologiska nivån som framställts och om de tekniska lösningarna även kommer 
att fungera efter övertagandet. Det handlar även om att se ifall det finns konkurrerande 
teknik som eventuellt kan bli ett framtida hot för produktionen. (Isaksson & 
Martikainen, 2006, s. 370) 
 
En teknisk due diligence innebär även en inspektion av anläggningarna vilket är av stor 
betydelse för att köparen skall få möjlighet att bilda sig en korrekt uppfattning om 
värdet på företaget och hur det skall integreras (Orrbeck, 2006, s. 85). Det kan handla 
om att bedöma skicket på maskinparken och om eventuella brister finns som måste 
åtgärdas inom en snar framtid men även om den befintliga anläggningen möjliggör en 
eventuell expandering rent fysiskt (Orrbeck, 2006, s. 86).     
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3.2.8 Kulturell due diligence 
 
Denna del av analysen blir genast central för uppsatsen då den har sin utgångspunkt 
organisationskulturella frågor. En kulturell due diligence genomförs framförallt när det 
handlar om köp av företag som befinner sig i andra kulturella miljöer än de som 
köparen befinner sig i. Detta kan handla om företag i andra länder men även företag 
som befinner sig inom samma land. De senaste åren har Thailand blivit ett populärt 
turistmål och de flesta som varit där håller nog med om att den thailändska kulturen 
skiljer sig i ganska stor utsträckning jämfört med den svenska. Det samma gäller när det 
handlar om företagskultur (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 370). 
 
Vid en kulturell due diligence strävar man efter att analysera alla de faktorer som kan 
tänkas påverka hur väl det förvärvade företagets kultur kan förenas i den nya 
verksamheten. Sådana faktorer kan exempelvis vara skillnader i ledarstil, organisation, 
värderingar, sätt att kommunicera etc. (Isaksson & Martikainen, 2006, s. 370). Syftet är 
att försöka se om målföretagets kultur är förenlig med köparen och om eventuella 
förändringar bör ske. Även personalens inställning är viktig att beakta i samband med 
ett förvärv då det ofta innebär någon form av förändring. Det kan handla om att försöka 
förstå hur befintliga ledningsnivåer inom målföretaget kommer att reagera på ett nytt 
ägande. En väl genomförd och utarbetad kulturell due diligence minskar även risken för 
att nyckelpersoner försvinner eller lämnar företaget efter förvärvet är avslutat. (Isaksson 
& Martikainen, 2006, s. 371).  

3.3 Motiv till att genomföra företagsförvärv 
 
Motiven till att genomföra ett förvärv kan givetvis skifta från fall till fall och 
anledningarna lika så. Dock så har ett förvärv nästan alltid sin utgångspunkt i en 
strategisk analys av det egna företagets situation och på den marknad man agerar 
(Orrbeck, 2006, s. 20). En sådan analys kan t.ex. vara en SWOT-analys vilket kommer 
att beskrivas lite mer utförligt senare i kapitlet. Resultatet från en sådan analys kan ge 
företagsledningen indikationer på eventuella farhågor som kan ge ledningen en 
anledning att fundera över en förvärvsstrategi i syfte att säkra de styrkor man besitter 
eller för att åtgärda eventuella svagheter (Orrbeck, 2006, s. 20). Ett exempel kan vara att 
företagsledningen funnit att företaget tappar marknadsandelar pga. ökad konkurrens och 
därför väljer att förvärva något av de konkurrerande företagen. Ett annat exempel kan 
vara att andra marknader ställer hårdare krav på exempelvis produktkvalitet än på den 
inhemska marknaden. Detta är något som blir allt vanligare idag då många europeiska 
och amerikanska företag uppfattar att framförallt den japanska marknaden ställer 
hårdare krav på just produktkvalitet vilket då anses som ett relevant motiv till att 
etablera sig där (Orrbeck, 2006, s. 23). 
 
Andra motiv som ofta lyfts fram när det handlar om företagsförvärv är rörelserelaterade 
motiv, ägarrelaterande motiv samt ledningsrelaterande motiv. Rörelserelaterande motiv 
kan exempelvis handla om att öka marknadsandelar eller minskade kostnader. 
Ägarrelaterande motiv handlar främst om att komma över äganderätten till 
målföretagets materiella tillgångar eller immateriella rättigheter där motivet är att 
komma åt en unik tillgång, exempelvis ett varumärke eller ett undervärderat 
fastighetsbestånd. Ledningsrelaterade motiv handlar om att företagsledningen vill 
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diversifiera sina risker genom att företaget har många olika verksamheter. (Sevenius, 
2010, s. 44-45)  
 
Något som man ofta hör talas om i samband med företagsförvärv är de så kallade 
synergi effekterna vilket ibland är något som företagsledningen hänvisar till för att 
motivera sitt beslut. Att förklara begreppet synergi är inte helt enkelt då det finns många 
olika definitioner beroende på vem man talar med och i vilket sammanhang. Själva 
ordet synergi härstammar från grekiskan och betyder att separata delar arbetar 
tillsammans (Sevenius, 2010, s. 185). I samband med ett förvärv brukar synergi 
innebära att helheten är större än delarna och kan beskrivas med den felaktiga 
additionen 1+1=3 (Sevenius, 2010, s.184). Poängen med denna symboliska beskrivning 
är att visa att den sammanslagna organisationen förväntas vara mer värd än vad de två 
enheterna var som självständiga företag (Sevenius, 2010, s. 185).  
 
Vid ett företagsförvärv kan synergieffekterna delas in i två olika kategorier, intellektuell 
samverkan samt ekonomisk samverkan (Sevenius, 2010, s. 185). Intellektuell 
samverkan består av synergieffekter som berör kunskapsöverföring mellan människor 
exempelvis arbetsmetoder, affärsinformation och ledarskap. De synergieffekter som 
berör ekonomisk samverkan brukas i sin tur delas in i fyra delkategorier enligt följande 
(Sevenius, 2010, s. 186): 
 

1. Kostnadssynergier – Synergieffekter som innebär kostnadsreduceringar 
(administrations och overheadkostnader) 
 

2. Intäktssynergier – Företaget utökar kretsen av kunder och produkter 
 

3. Finansiella synergier – Det integrerade företaget kan genom lägre risk, internt 
genererade medel och ökad förhandlingsstyrka minska kapitalkostnaderna. 

 
4. Marknadssynergier – Det integrerade företaget har en större förhandlingsstyrka 

gentemot kunder och leverantörer.   
 
Viktigt att tänka på är att i vissa fall kan beslutsfattare hävda att det pris man erbjuder 
skall exkludera värdet av de synergier som skapats av det köpande företaget, i andra fall 
kan detta värde inkluderas i priset (Orrbeck, 2006, s. 105). 
 

3.4 Organisationskultur 
 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka betydelsen av en kulturell due diligence vid ett 
förvärv anser jag det vara viktigt att försöka beskriva detta begrepp mer ingående för att 
ge läsaren en djupare förståelse om dess innebörd men även för den problematik jag 
lyfter. Att beskriva organisationskultur är inte helt okomplicerat. Begreppet är något 
som kan ha olika betydelser beroende på vem man frågar och i vilket sammanhang. 
Även litteraturen inom detta område skiljer sig väldigt mycket åt. Drennan (1992) har i 
sin forskning kommit fram till en definition som delas av många, inklusive mig själv, 
och lyder enligt följande: 
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”Culture is ´how things are done around here`. It is what is typical of the organization, 
the habits, the prevailing attitudes, the grown-up pattern of accepted an expected 
behaviour.” 

 (Organizational Change, 4th edition, S&S 2005, s. 130)   
 
En liknande beskrivning av begreppet organisationskultur som ofta framhålls är den av 
Morris et al (2010) och lyder enligt följande: 
 
”Culture can be defined as an organization’s basic beliefs and assumptions about what 
the company is about, how its members should behave, and how it define itself in 
relation to its external environment” 

(Corporate entrepreneurship & Innovation, 2th edition, Morris et al 2010, s. 250) 
 
För att ytterligare förtydliga detta kan man tänka sig att ett företag eller organisation 
består av två separata delar, den formella och den informella organisationen. Den 
formella delen består av mål, strategi, struktur, produkter och service, ledning etc. Den 
informella delen av organisationen består av värderingar, attityder, ledarskap, normer, 
politik, konflikter och grupperingar (Senoir & Swailes, 2005, s. 128). De formella 
beståndsdelarna är oftast det som är synligt utåt och det som uppfattas av allmänheten. 
Under ytan existerar de informella beståndsdelarna som för utomstående kan vara helt 
främmande och precis som ett isberg så är det den största och farligaste delen som 
ligger gömd under ytan.   
 
Brown (1995) är en känd forskare och författare inom detta område och har listat 
följande beståndsdelar som karakteriserar organisationskultur (Senior & Swailes, 2005, 
s. 131). 
 

• Artefakter 
• Språk i samband med berättelser, historier, skämt, metaforer etc. 
• Uppförande mönster 
• Normer 
• Hjältar – Kan vara nuvarande eller före detta anställda som gjort bra saker 
• Symboler 
• Attityd och värderingar 
• Etik 
• Antaganden om vad som är viktigt 
• Historia 

 
När man studerar organisationskultur tenderar den ofta att beskrivas som en homogen 
faktor som dominerar inom hela organisationen. I verkligheten är detta inte helt korrekt 
då det ofta kan utvecklas subkulturer inom ett företag. Detta är något som exempelvis 
kan förekomma inom företag med olika avdelningar och divisioner där man då kan se 
olika grader av entreprenörskap, kunskap och effektivitet. (Morris, Kuratko & Covin, 
2008, s. 269) 
 
När man har fått insikt i vad organisationskultur är så finns det två sätt att förhålla sig 
till den. Man brukar säga att organisationskultur kan klassificeras utifrån två olika 
synsätt nämligen att kultur är något ett företag eller organisation har eller att kultur är 
något som företaget eller organisationen är (Senior & Swailes, 2005, s. 134). Det första 
synsättet, att kultur är något en organisation har, innebär att kulturen ses som en separat 
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del som påverkar och influerar organisationen tillsammans med strukturen, teknologin 
och miljön. Detta medför att en förändring av kulturen inte är något som är svårt att 
åstadkomma. Det andra synsättet, att kultur är något som organisationen är, innebär att 
de anställda tillsamman skapar organisationen. En organisation är socialt konstruerad 
och för att förstå sig på denna krävs det att man deltar i ”vardagslivet”. (Senior & 
Swailes, 2005, s. 134). Liknande resonemang kring förhållningssättet gentemot 
organisationskultur förs även av Kleppestö (1993) som även han betonar kulturen som 
något ett företag har eller är (Kleppestö, 1993, s.54-55).  

3.4.1 Kulturens roll vid företagsförvärv och integrering 
 
Som jag nämnde i inledningen så hävdar man i ett pressmeddelande från Hamrin & 
Partners att mellan 60-80 procent av alla fusioner och företagsförvärv misslyckas vilket 
i huvudsak beror på företagskulturella variabler. Man motiverar detta genom att 
beskriva företagskulturen som en produkt av många års inlärda beteenden och att det 
vid ett förvärv finns en risk för att kulturerna kolliderar vilket resulterar i konflikter som 
leder till onödigt energiläckage i organisationen (Hamrin & Partners, 2010). I en artikel 
publicerad av TillväxtGruppen AB hävdar man att ungefär två av tre bolagsförvärv blir 
mindre lyckade vilket beror på bristen av en ”human due diligence”. Det kan 
exempelvis handla om olika företagskulturer eller den ledarskapstil som den nya vd:n 
inför och som personalen inte känner sig bekväm med. Vidare så menar man att en ny 
vd tydligt måste visa affärslogiken, måla upp visioner och målsättningar och kunna 
beskriva dem på ett förtjänstfullt sätt gentemot ledning och personal. En av orsakerna 
till detta menar man är att det i regel läggs stora summor på finansiell analys och avtals- 
och tillträdesvillkor samtidigt som man glömmer bort de kulturella frågorna. För att 
undvika misslyckanden menar man att det är det viktigt att skaffa sig en helhetsbild, 
även av humankapitalet (TillväxtGruppen, 2010). Detta är bara ett litet urval av alla 
undersökningar inom samma område som pekar åt samma håll.  
 
Kleppestö (1993) hävdar i sin forskning att organisationskultur är en av de största 
bidragande orsakerna till att så många förvärv faktiskt misslyckas och att de befintliga 
bidragen till förståelse om den mänskliga sidan av ett förvärv har stora brister 
(Kleppestö, 1993, s. 47). Vidare så hävdar han att risken för att personalen mister sin 
identitet och sin tro på framtiden är stor. Därför är det av stor vikt att företagsledningen, 
efter ett genomfört förvärv, har en väl utarbetad plan på hur integrationsprocessen skall 
se ut och hur den skall genomföras vilket även framförs av Sevenius (2010) som även 
han stark betonar betydelsen av integrationen (Sevenius, 2010, s. 14-15). Kleppestö 
(1993) går till och med så långt och menar att i vissa extrema fall kan personalen mista 
meningen med livet, upprätta dolda agendor och fokusera på självbevarelse istället för 
själva kärnverksamheten (Kleppestö, 1993, s. 41). Eftersom människor sätter sig emot 
alla typer av förändringar (Kleppestö, 1993, s. 42), blir det extremt viktigt att verkligen 
förstå vad organisationskultur innebär och den inverkan den kan ha i samband med ett 
förvärv. Även Orrbeck (2006) betonar betydelsen av kulturens betydelse i arbetet kring 
integrationen och menar att detta arbete bör startas så tidigt som möjligt i 
förvärvsprocessen (Orrbeck, 2006, s. 168, 174). Det handlar bl.a. om att säkra 
nyckelpersonal och skapa en atmosfär som gör att de känner sig uppskattade av den nye 
ägaren och även att försöka förstå om någon eller några kommer att agera illojalt mot 
denne (Orrbeck, 2006, s. 170). För att detta skall kunna ske på ett smärtfritt sätt blir det 
därför viktigt att man kommunicerar integrationsplanen till alla berörda, både i det 
köpta och i det köpande företaget (Orrbeck, 2006, s. 169).  
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3.4.2 Det kulturella kompasset 
 
En modell som har fått stor uppmärksamhet inom detta område är Hall’s (1995) 
Cultural compass (det kulturella kompasset). Hall hävdar att hon har identifierat två 
olika komponenter av uppförande/beteende som tillsammans bidrar till fyra olika 
organisationskulturer. Den första komponenten är bestämdhet (assertiveness) och 
beskriver i vilken utsträckning företagets beteende uppfattas som kraftfull hos 
allmänheten (Senior & Swailes, 2005, s. 137). Ett exempel på hög bestämdhet kan vara 
att ett företag introducerar en ny produkt på en ny marknad utan några större 
tveksamheter och utan att fundera på de svårigheter som detta kan bidra till. Den andra 
komponenten, mottaglighet (responsiveness), visar hur företaget uttrycker sig 
emotionellt, exempelvis hur de behandlar sina anställda och hur öppna de är gentemot 
omvärlden (Senior & Swailes, 2005, s.138). Genom att kombinera dessa två 
komponenter uppstår fyra olika typer av organisationskulturer. 
 

 
 
Figur 3. Kulturella kompasset 
Källa: Egen bearbetning (Organizational Change, 4th edition, S&S 2005, s. 140) 
 
Denna modell kan ge en bild av den kultur som genomsyrar en organisation och jag 
anser att det kan vara ett utmärkt verkstyg att använda sig av för att kartlägga kulturen 
hos målföretaget eller inom den egna organisationen. Resultatet från analysen kan sedan 
ge ledningen en beskrivning av den egna organisationskulturen som ett underlag för en 
jämförelse gentemot målföretagets kultur. Om resultatet från analysen exempelvis visar 
att den kultur man analyserar liknar ”West” bör man fundera om det alltid är så lämpligt 
att integrera denna med en kultur som liknar ”East” eller vice versa. Naturligtvis 
behöver denna modell inte bara visa på oliketer utan kan även framhäva likheter eller 
andra positiva saker som kan vara bra att ta vara på. Modellen kan alltså bidra till att 
beslutsfattare inte bara fokuserar på olikheter utan även ser till likheter vilket är något 
jag kommer att utveckla mer och resonera kring i analysen. 

3.4.3 Förändring av organisationskultur 
 
Kunskapen kring organisationskultur är något som kan vara till stor nytta framförallt 
efter ett avslutat köp där en integrationsfas ofta inleds mellan de inblandade företagen 
när det handlar om en fusion. Om ledningen är medveten om detta kan det hjälpa dem 
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att lokalisera var eventuella spörsmål kan uppstå och på så sätt vidta de åtgärder som 
krävs för att minimera eventuella problemen. Hur ska man då som ledare förhålla sig till 
olika kulturer? Att försöka ändra en organisationskultur är något som kan vara mycket 
svårt att genomföra och det kan kräva drastiska åtgärder. Senior & Swailes (2005) 
menar att följande alternativ är ett sätt att hantera organisationskultur (Senior & 
Swailes, 2005, s. 166-168). 
 

1) Ignorera kulturen – Detta kan vara ett mycket farligt förhållningssätt då det kan 
resultera i att företaget eller organisationen går under pga. de motstridigheter 
som pågår. 
 

2) Försöka kringgå kulturen – Denna strategi utgår från att försöka kompromissa 
så att strategin och kulturen passar ihop.  
 

3) Förändra kulturen så att den passar med strategin eller vice versa – Detta anses 
av många vara det bästa sättet att hantera organisationskultur. Problemet är att 
det ofta är en mycket tidskrävande åtgärd som kräver mycket resurser.  

 
Jag anser att förhållningssättet som uppvisas gentemot företagets kultur kan vara en av 
orsakerna bakom alla misslyckade förvärv. Mer kring detta kommer att behandlas i 
analysen där empirin förhoppningsvis ger stöd åt den kritik jag framfört. 

3.5 Brokers och Change agent’s 
 
Johnson-Carmer, Praise & Cross (2007) presenterar i deras artikel ett begrepp som de 
kallar ”brokers”. En broker är en person som kan agera neutralt mellan olika 
subkulturer eller mellan olika funktioner i ett nätverk. Eftersom dessa personer inte är 
involverade i det dagliga samspelet i någon grupp så har de en unik förmåga att 
kordinera och verkställa beslut som på ett eller annat vis innebär någon form av 
förändring. Vidare så menar man att dessa individer existerar inom alla typer av företag 
eller organisationer och när en förändring är på väg att ske är dessa personer 
ovärderliga. (Johnson-Carmer. Praise & Cross, 2007, s. 93-94) 
 
Senior & Swailes (2005) menar att det vid en förändringsprocess krävs så kallade 
”change agents”. Change agent är en person som har ett speciellt ansvar för att planera 
och implementera förändringar. Eftersom dessa personer är specialiserade för dessa 
typer av uppgifter har de en unik förmåga göra personalen medveten om förändringar 
och på så vis göra dem mer mottagliga och skapa en positiv inställning (Senior & 
Swailes, 2005, s. 209-211). Resonemanget kring dessa personers betydelse framhålls 
även av Ford (1999) som menar att change agent’s är en nödvändighet för att 
implementera resultatrika förändringar (Ford, 1999, s. 480-481).  Jag menar att dessa 
personer kan vara ett utmärkt verktyg att använda sig av för att hantera förändringar och 
de problem som kan uppstå pga. kulturella faktorer. Vid ett förvärv eller en fusion bör 
man undersöka och kartlägga dessa personer för att användas som ett hjälpmedel under 
förvärvsprocessen och due diligence fasen. Vid ett förvärv där en ny ledning kommer in 
eller vid en fusion där två enheter formas till en måste man visa att förändringen 
kommer att bidra till något positivt och på så vis få alla att jobba mot ett gemensamt 
mål. Detta eftersom anställda inte kommer att göra uppoffringar så länge de inte tror på 
förändringen (Kotter, 2007, s.100).      
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4. Praktisk metod 
 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska metod, författarens förförståelse samt 
det vetenskapliga synsättet som använts. Vidare så redovisas författarens 
tillvägagångssätt samt uppsatsens validitet, reliabilitet och överförbarhet. Kapitlet 
avslutas med en kritisk granskning av de källor som legat till grund för uppsatsen.  
 

4.1 Metod 
 
För att kunna genomföra en seriös undersökning krävs en väl genomtänkt metod. 
Metoden är en nödvändig förutsättning för att lyckas och det är här grunden för hela 
arbetet läggs. En metod är alltså ett redskap för att lösa problem och komma fram med 
ny kunskap (Holme & Solvang, 1991, s.12).  
 
I denna studie har jag valt att genomföra en kvalitativ studie i form av traditionella 
intervjuer samt telefonintervjuer. Detta tillvägagångssätt möjliggör för mig som 
författare att få djupare och mer ingående svar på de frågor jag ställer vilket minskar 
risken för misstolkningar och subjektiva slutsatser. Detta bidrar även till att öka 
reliabiliteten samt validiteten för undersökningen. Ett alternativ hade varit att utforma 
en kvantitativ studie i from av enkäter som skickats ut till ett större antal respondenter 
vilket hade bidragit till ett större urval och en ökad överförbarhet av studiens resultat. 
Dock så var detta aldrig aktuellt för min del eftersom avsikten med uppsatsen inte är att 
generalisera resultatet utan istället belysa ett problemområde och skapa en debatt kring 
ämnet. Vidare så möjliggör den kvalitativa metoden att jag kan fokusera på ord snarare 
än siffror som analysenhet men framförallt att jag som författare, med egna ögon, kan se 
hur respondenterna väljer att utforma sitt arbete och ifall de anser att organisationskultur 
verkligen är ett relevant element.  
 
Det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerad intervju samt 
semi-strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2005, s. 362). Jag valde att utforma en 
semistrukturerad intervju där jag fastställde ett antal olika frågor som jag kunde 
presentera för respondenterna samtidigt som jag tillät dem att gå utanför mallen och där 
även jag kunde ställa kompletterande följdfrågor. Detta möjliggjorde att respondenterna 
fritt kunde välja hur ingående de ville svara på frågorna och där jag verkligen kunde se 
vad de tenderade att lägga mest fokus på. Nackdelen med dessa typer av kvalitativa 
intervjuer är att de i allmänhet tenderar att associeras med en inblandning från 
forskarens sida, dvs. att den blir subjektiv (Denscombe, 2000, s.206 - 207). Risken finns 
att intervjupersonen uppfattar forskaren som det centrala mätinstrumentet och att 
resultatet avspeglar forskarens tolkning. Detta är något som jag funderat mycket kring 
och slutsatsen är att det blir väldigt svårt att avspegla en helt objektiv slutsats. Att få en 
helt objektiv analys anser jag i detta fall vara omöjligt. Målet är att försöka få till stånd 
en så objektiv analys som möjligt och där har fokus lagts på att verkligen ange det som 
intervjupersonerna menade genom att verifiera det sammanställda materialet med 
respektive intervjuperson. Vidare så här intervjuguiden i förtid skickats ut till samtliga 
respondenter för att säkerställa en hög standard på de svar som delges  
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Som jag tidigare nämnt kommer denna uppsats grundas på fem intervjuer med företag 
som jobbar med företagsförvärv. Resultatet från dessa intervjuer kopplas därefter till de 
teorier som ligger till grund för uppsatsen och utifrån syftet kommer sedan en analys 
och slutsats presenteras. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur företagen väljer att 
utforma sitt jobb vid en förvärvsprocess och försöka se vad de fokuserar på samt om 
organisationskultur är något som är en aktiv del av due diligence analysen. Jag strävar 
alltså efter utlåtanden från respondenterna som kan tänkas stärka den kritik som 
framkommer i de undersökningar som presenteras men även den kritik som framhävs i 
litteraturen. Mina förväntningar med dessa intervjuer är att de skall ge mig möjlighet att 
kartlägga de faktorer som bidrar till så många förvärv misslyckas samt anledningarna 
till att organisationskultur hamnar i skymundan. Resultatet kommer sedan jämföras med 
vad teorin kring ämnet säger för att på så vis leda fram till någon form av slutsats.  

4.2 Urval   
 
Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del som kan påverka resultatet av 
studien avsevärt. För att öka informationsinnehållet och reliabiliteten i studien är det 
därför viktigt att använda sig av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha 
rikligt med kunskap om de företeelser man undersöker (Holme & Solvang, 1986, s 
114). Detta möjliggörs i denna uppsats genom att intervjua företag som på daglig basis 
jobbar med företagsförmedling och därmed besitter en hög kompetens inom området.  
 
Arbetet kring uppsatsens urval genomfördes genom att jag via internet och sökmotorn 
Google försökte få en överblick över aktörerna på den svenska marknaden. Mitt initiala 
kriterium var att respondenterna alla skulle representera väletablerade företag för att på 
så vis säkerställa en relevant information kring de områden jag avser att undersöka. 
Genom att studera respektive företags hemsida valdes tio företag ut. Initialt kontaktades 
samtliga företag via telefon där de informerades om syftet med studien och hur 
resultatet skulle presenteras. De företag som jag ej kom i kontakt med via telefon 
kontaktades via e-mail. Av de kontaktade företagen visade sju ett större intresse av att 
medverka i studien. Två företag valde i sista stund att avböja sin medverkan vilket 
hänvisades till tidsbrist. Ett av företagen valde även att avböja sin medverkan då denne 
inte ansåg sig kunna bidra med någon relevant information vilket hänvisades till deras 
arbetsområde som i huvudsak bestod av revision. Respondenterna som valde att ställa 
upp i studien är alla verksamma inom företag som har specialiserat sig på förvärv av 
företag och fyra av dem klassas som renodlade företagsförmedlingar. De har olika 
positioner inom respektive företag där två av dem är Vd för respektive företag. Övriga 
respondenter jobbar på respektive företags lokalkontor där de är ansvariga för den 
region de agerar inom. Jag anser därmed att samtliga respondenter besitter den kunskap 
och erfarenhet som krävs för att få relevant information utifrån de frågor som kommer 
att ställas.  
 
Med ovanstående diskussion i åtanke kan därmed uppsatsens urval beskrivas som ett 
subjektivt urval då forskaren själv påverkat urvalet utifrån sin egen kunskap (Johansson 
& Lindfors, 1993, s. 95). Subjektiva urval klassificeras även inom kategorin icke-
sannolikhetsurval vilket innebär att alla i urvalspopulationen inte har samma 
sannolikhet att bli utvalda (Bryman & Bell, 2005, s. 124). Nackdelen med denna 
urvalsmetod är att generaliserbarheten av resultatet kan ifrågasätta då den grundas på 
forskarens subjektiva bedömning. Detta ser jag dock inte som något problem då en 
generalisering av uppsatsens resultat inte är min avsikt. 
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Vidare så har urvalet även begränsas till den svenska marknaden. Detta eftersom min 
bedömning var att en seriös undersökning av utländska företag helt enkelt hade tagit för 
mycket tid.   

4.3 Access 
 
Företagsförmedlingar och konsulter inom branschen belägger nästan alltid sitt arbete 
med sekretess vilket kan göra att informationen de delar med sig av kan vara väldigt 
grundläggande. Syftet med uppsatsen är inte att granska enskilda fall eller kunder till 
företaget utan istället att få en generell bild av verkligheten och hur 
företagsförmedlingar över lag tenderar att arbeta. Under intervjuerna kommer inga 
frågor ställas som kan tänka sig strida mot denna sekretess vilket kommer att underlätta 
accessen. Jag kommet exempelvis inte kräva att de avslöjar deras kunder eller ställa 
frågor om pågående uppdrag. Ett problem som ofta lyfts fram vad gäller access i 
samband med intervjuer är att det måste upprättas ett förtroende mellan forskaren och 
den person som intervjuas. Accessen till information handlar om att upparbeta och 
vidmakthålla förtroende där ett problem kan vara att såväl forskaren som informatören 
kan uppleva oro och/eller rädsla vid en intervju (Johansson-Lindfors, 1993, s. 122). 
Detta var något som jag upplevde att många av respondenterna uppvisade vid den 
initiala kontakten som skedde via telefon. Därför var jag noga med att förklara vem jag 
var och syftet bakom uppsatsen. Efter samtalen skickade jag även ut ett mail där jag 
repeterade vad som sades vid telefonkontakten och uppmanade dem att höra av sig om 
de hade några frågor eller funderingar. Vid inledningen på varje intervju försökte jag 
även börja med att ställa lite allmänna frågor som berörde dem själv och deras företag 
för att sedan gå in på mer specifika frågor relaterat till intervjuguiden. Trots 
problematiken kring sekretessen och förtroende frågan så anser jag mig fått full access 
till den information jag sökt efter.  

4.4 Intervjuerna 
 
Totalt genomfördes, som sagt, fem intervjuer. En av intervjuerna skedde på plats hos 
respondentens kontor och övriga intervjuer genomfördes via telefon. Intervjun som 
skedde på plats hos företagets ägde rum i respondentens kontor vilket gjorde att 
intervjun inte utsattes för några störningsmoment. Telefonintervjuerna genomfördes 
från min bostad där jag kunde sitta ostört och lägga all fokusering på dialogen mellan 
mig och respondenten. Under dessa intervjuer uppfattade jag inte heller några 
störningsmoment som påverkade dialogen med respondenterna.  
 
Vid varje intervjutillfälle fick respondenterna en förfrågan om denne godkände 
användandet av diktafon/inspelning vilket ingen av dem motsatte sig. Jag ansåg att detta 
var ett nödvändigt verktyg att använda mig av för att inte gå miste om relevant 
information och för att på ett bättre sätt kunna följa med i intervjun istället för att lägga 
all koncentration på anteckningar. Detta tillvägagångssätt gjorde att samtliga intervjuer 
flöt på bra och fokus kunde läggas på eventuella följdfrågor eller förtydliganden. 
Längden på intervjuerna varierade i väldigt stor utsträckning där den kortaste varade i 
ca 25 minuter och den längsta i ca 70 minuter. Samma intervjuguide har använts vid 
samtliga intervjuer dock så har följdfrågorna varierat i väldigt stor utsträckning. Jag 
upplevde att intervjun som skedde på plats gav mest information och tydligare bidrog 
till en mer personlig och ingående frågestund. Min uppfattning var att de respondenter 
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som kontaktades via telefon inte fick samma förtroende för mig vilket gjorde att svaren 
ibland blev väldigt kortfattade och inte lika ingående som övriga intervjuer.   
   
4.5 Källkritik 
 
Vad gäller val av primärkällor så anser jag att de trovärdiga och högst relevanta. 
Samtliga respondenter representerar företag som är specialiserade inom 
företagsförmedling och de har dessutom en lång erfarenhet inom branschen. Dock så är 
jag medveten om att vissa invändningar kan finnas. En av respondenterna tillhörde ett 
företag där man egentligen inte jobbar med due diligence analysen utan istället har man 
utformat ett eget sätt att arbeta. Jag ansåg dock att intervjun var relevant då 
respondenten hade många andra frågor som kan relateras till studien, framförallt dennes 
syn på organisationskultur. Dessutom anser jag att deras alternativ till en due diligence 
kan analyseras utifrån uppsatsens syfte och problemformulering. 
 
Vidare så finns det alltid en risk för att respondenterna medvetet eller omedvetet 
försöker framhäva det egna företaget och därmed väljer att dela med sig av den 
information som de anser vara till deras fördel. Enda sättet för mig att hantera detta är 
att inta en kritisk hållning till den medgivna informationen och genom kontroll 
säkerställa att det som används verkligen är korrekt. Åt andra sidan anser jag att detta 
inte är något större problem då uppsatsen handlar om att analysera deras arbetssätt och 
inte göra någon jämföring mellan företagen eller försöka fastställa vem som gör det 
bästa eller sämsta jobbet. Ett annat problem som ofta lyfts fram när det gäller öppna 
intervjuer är validiteten i informationen som sammanställs eftersom denna färgas av 
forskarens subjektiva tolkningar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 124). Johanson-Lindfors 
(1993) menar vidare att detta kan motverkas genom att forskaren gör sig medveten om 
detta och överlag intar en kritisk ställning vilket är något som jag försökt anamma mig 
under arbetets gång. . 
 
Av de fem företagen som intervjuades så önskade två av dem att vara anonyma vilket 
naturligtvis är något som måste respekteras. Om urvalet varit större hade jag valt att 
bara använda mig av offentliga källor då det är något som kan öka uppsatsens 
trovärdighet. Det kan alltså råda delade meningar om användandet av anonyma källor. 
Som jag tidigare nämnde kan det ses som mindre trovärdigt samtidigt anser jag att en 
anonym källa ofta kan delge information som kan ses som mer känslig och på så sätt 
ökar möjligheterna att få ärligare och mer självkritiska svar.    
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5. Empiri 
 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna vilket 
tillsammans med teorin kommer att ligga till grund för uppsatsens analys samt en 
avslutande diskussion kring uppsatsens problemområde.  
 

5.1 Fallbeskrivning Alpha 
  
Företaget Alpha tillhör ett av Sveriges största inom branschen. Sedan starten för 20 år 
sedan har företaget vuxit stadigt och idag har man 25 stycken lokalkontor runt om i 
landet. Företaget består av 30 partners och associerade mäklare med lång erfarenhet 
inom branschen, deras mål är att alltid vara det bästa alternativet för både köpare och 
säljare. 

5.1.1 Respondent A 
 
Respondent A är VD för företaget Alpha och har under sin tid i företaget jobbat med i 
stort sätt alla typer av förvärv. Denna intervju skedde via telefon och innan intervjun 
begärde respondenten att få ta del av de frågor jag avsedde att ställa för att på så sätt 
kunna förbereda sig bättre. Dagen före intervjun skickade respondenten ett e-mail till 
mig med svaren på mina frågor vilket inte var tanken bakom att skicka underlaget. 
Svaren var bra och begripliga men jag valde ändå att ta ytterligare kontakt via telefon 
för att ställa kompletterande frågor och för att bekräfta att jag hade tolkat svaren rätt. 
Jämfört med de andra intervjuerna så blev denna intervju betydligt kortare och inte lika 
ingående som jag hoppats på.  
 
Överlag så var respondenten väldigt tillmötesgående och min uppfattning var att de 
svaren jag fick var ärliga och korrekta. Som helhet är jag nöjd med intervjun och jag 
anser mig fått den information som uppsatsen kräver. Dock så hade nog svaren på vissa 
frågor varit betydligt längre och mer ingående om intervjun genomförts enligt tidigare 
överenskommelse med utsatt tid.  

5.1.2 Företagsförvärv och due diligence 
 
Företaget Alpha beskriver sig själva som handledare, främst åt säljare men även till 
köpare. Företaget jobbar alltid utifrån det specifika fallet vilket gör att man inte arbetar 
med någon standard- eller grundmall. Då förutsättningarna alltid varierar från fall till 
fall gör detta att man alltid ser till det unika i respektive företag. Detta medför även att 
den due diligence Alpha utför kan variera stort mellan olika förvärv. Respondenten 
menar att det i vissa fall genomförs en mycket enkel due diligence genom att köparen 
går igenom alla väsentliga handlingar såsom bokföring, avtal, fysisk inventering etc. 
Omfattningen på en due diligence beror även på storleken hos målföretaget. Vid mindre 
tjänsteföretag utan några egentliga tillgångar blir analysen betydligt enklare än hos 
större företag med betydligt mer tillgångar.  
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Respondent A menar att kontroll av avtal, pågående arbeten samt varulager är den del 
av analysen som är av absolut störst betydelse eftersom det är där som avvikelser kan 
finnas vilket kan vara avgörande för köparen. Vidare så hävdar respondenten att 
köparen oftast tenderar att fokusera mest på resultaträkningen vilket denne menar inte 
alltid ger en korrekt bild av målföretaget. Det som köparen brukar lägga minst fokus 
ansåg respondenten vara de interna rutiner som företaget tillämpar. Vad gäller säljaren 
så anser respondenten att de ofta är oförberedda på djupet av analysen och behovet att 
ha alla dokument och uppgifter i ett presentabelt skick. Det hör inte till ovanligheten att 
säljare inte har koll på sina papper och när man sitter vid en förhandling upptäcker 
säljaren att något saknas eller glömts bort vilket sänder dåliga signaler till övriga 
inblandande parter. Generellt sätt så anser respondenten att kundanalysen är den del av 
due diligence analysen som tenderar att få för lite uppmärksamhet. Detta är en viktig del 
som allt för ofta glöms bort. Om målföretaget har flera olika kunder eller en enda stor 
kund kan vara väldigt viktigt att ta i beaktande. 

5.1.3 Organisationskultur 
 
Respondent A definierar organisationskultur som ”de oskrivna lagar och den attityd 
samt den logik som finns inom ett företag/organisation” och menar att den kulturella 
aspekten av ett förvärv underskattas av många. Organisationskultur är något som många 
inte är medvetna om eller väljer att ignorera vilket beror på okunskap. Intressant är att 
respondenten verkligen påpekar betydelsen av organisationskultur samtidigt som svaret 
på frågan om man arbetar med human resource frågor blir, nej. Någon egentlig 
förklaring till detta framkom inte. Den största anledningen till att förvärv misslyckas 
beror, enligt respondenten, på att köparen inte fullt förstsår sig på bransch- och 
företagslogik vilket resulterar i att kunder och personal blir missnöjda. Detta är något 
som blir speciellt påtagligt när en köpare inte har någon som helst erfarenhet inom den 
bransch som företaget är verksam på. Det kan även handla om att den nya ledningens 
brist på kompetens leder till missnöje hos personalen.  

5.2 Fallbeskrivning Beta 
 
Företaget Beta består av ett 40-tal företagsmäklare som finns representerande över hela 
landet. Företaget är en av de ledande aktörerna inom branschen och med sina drygt 20 
lokalkontor har man skapat sig en rikstäckande överblick.  

5.2.1 Respondent B 
 
Respondent B är verksam på ett av företagets lokalkontor i övre norrland. 
Respondentem har en lång erfarenhet inom branschen och har sedan tidigare en lång 
erfarenhet av diverse styrelseuppdrag för en rad framgångsrika och välkända företag. I 
dagsläget är B, tillsammans med två andra kollegor, ansvarig för norrlandsregionen med 
flertalet uppdrag framförallt inom Umeå och Luleå regionen. Intervjun med respondent 
B var den intervjun som jag var mest nöjd med. Intervjun skedde på ett av företagets 
kontor där respondenten hade förberett sig mycket väl och var väldigt engagerad och 
positivt inställd till att medverka i studien. Under intervjun fick jag tillgång till mycket 
information som de själv hade utarbetat och fick därmed en väldigt ingående bild av hur 
de jobbade med företagsförvärv i praktiken. 
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5.2.2 Företagsförvärv och due diligence 
 
Företaget Beta startar alltid ett uppdrag med att genomföra en grundläggande analys 
eller som de kallade det, en ”initial due diligence”. Den initiala due diligence analysen 
innebar att man i grova drag försökte skaffa sig en bild av målföretaget och undersöka 
den offentliga informationen som finns tillgänglig. Vad gäller informationsinsamlingen 
så menade respondenten att det var den delen av due diligence analysen som man inom 
företaget lade mest tid och energi på. Då både köpare och säljare har get sitt 
medgivande och förhandlingarna skall starta så upprättas alltid en sekretessförbindelse. 
Sekretessen var något som respondenten framhöll under hela intervjun och menade att 
detta var något som man inom ansåg vara en av de viktigaste åtgärderna för att trygga 
både säljare och köpare.  
 
Respondenten menar att ett av de största problemen vid ett företagsförvärv är att 
säljaren allt för ofta inte har förberett sig innan en försäljning. I många fall tar säljaren 
ett beslut om att sälja och lägger sedan allting i deras händer och förväntar sig en hög 
köpeskilling. För att processen skall kunna starta på ett smidigt och smärtfritt sätt bör 
säljaren istället vara mer aktiv och förbereda sig genom att exempelvis utarbeta en plan 
om vad denne vill uppnå med försäljningen. Respondenten menar även är det är viktigt 
att man har ordning på alla dokument som behövs vilket i många fall kan vara ett 
problem. Vad gäller köparen så menar respondenten att man ofta inte har den 
sakkunskap som kan förväntas vara nödvändig för att förstå hur ett företagsförvärv skall 
ske. Ett ofta återkommande problem är att köparen inte förstår skillnaden mellan att 
köpa aktier eller att köpa tillgångssidan dvs. inkråmet. I de fall köparen väljer att köpa 
aktierna så innebär det även att denne ”köper” skulderna, avtal till kunder m.m. I många 
fall har köparen svårt att begripa denna skillnad och fokuserar alldeles för mycket på 
priset samtidigt som de ibland inte är införstådda med att ett förvärv är en invecklad 
process som kan ta tid. Många kunder tror att de kan komma in på kontoret och köpa ett 
företag omedelbart. Köpare tenderar även att lägga mycket energi på att ”hitta sprickor i 
muren” för att på så vis förhandla till sig ett mer förmånligt pris.  
 
Företaget Beta använder inga standardmallar vid upprättandet av en due diligence utan 
anpassar sig alltid till varje specifik situation. Respondenten menar att kundfrågor och 
kundstruktur tillhör de viktigaste delarna av due diligence analysen. Liksom respondent 
A menar respondent B att om 90 procent av leveranserna går till en och samma kund så 
har företaget en stor kundkänslighet som är viktig att beakta för en köpare. På frågan 
om någon del av analysen kan ses som mindre betydelsefull så menar respondenten att 
den verbala historiken inte är av någon större betydelse.  
 
Vad gäller säljaren så menar respondent B att de brukar lägga mest vikt på att få ett så 
högt pris som möjligt och minst energi på att motivera det. Det kan exempelvis handla 
om en kund som vill ha tre miljoner för sitt företag men vid jämföringar och värderingar 
visar det sig att företaget bara är värt två miljoner. I sådana fall gäller det att säljaren 
själv kan hitta ett motiv till priset vilket alltid inte är så lätt. Den största utmaningen 
med ett förvärv, menat respondent B, är att hitta en bra köpare vilket är en köpare som 
har insikt i hur verksamheten fungerar och har förstånd. Detta var något som 
respondenten ansåg vara den absolut jobbigaste delen av analysen. En bra köpare är 
även en person som vill att livskurvan för företaget skall utvecklas och stiga. Med sitt 
ledarskap skapa skall de skapa en positiv stämning hos personalen och bidra till ny och 
positiv energi in i företaget.  



29 

Orsakerna till att förvärv tenderar att misslyckas i allt större utsträckning, menar 
respondenten, beror på den dubbelnatur som köpare uppvisar. Vid förhandlingarna kan 
de ofta utstråla en seriös attityd där man är väldigt vältalig och försynt för att sedan, 
efter en avslutad affär, förvandlas till en helt annan person. Exempel på detta kan vara 
att köparen helt och hållet ändrar sin attityd, byter ut personalen och sätter sin fru som 
ekonomichef m.m. Respondenten menar även att köparen allt för ofta ”blir galen” och 
kör sitt eget ”race” utan att visa någon som helst hänsyn till personerna i sin omgivning. 
En annan variant är att köparen i många fall tror att de kan sköta allt själv efter en 
överlåtelse. Normalfallet är att köparen och säljaren samarbetar tillsammans en tid efter 
förvärvet för att på så sätt ge den nya ägaren en möjlighet att komma in i företaget och 
det dagliga arbetet. Detta är dock något som många inte tror sig behöva. Tyvärr tenderar 
många köpare att se sig själva som allvetande mästare som inte behöver någon som 
helst hjälp.  

5.2.3 Organisationskultur 
 
Respondent B definierar organisationskultur som ”hur en organisation eller ett företag 
har valt att strukturera upp verksamheten, ansvarsförhållanden osv.”. Respondenten var 
väl medveten om betydelsen av den kulturella aspekten av ett förvärv men menade att 
det var något som var väldigt svårt att utvärdera under due diligence fasen på grund av 
den strikta sekretess som råder kring arbetet. Överlag var detta inget man jobbade med i 
någon större utsträckning vilket gjorde att respondenten hade svårt att ge utförliga svar 
på dessa typer av frågor.  
 
Respondent B menade att det viktigaste en köpare kan göra för att minimera riskerna, 
vad gäller kulturkrockar inom det nya företaget, är att ta vara på det positiva som finns 
och inte komma som någon ”storebror” och ge direktiv om vilka regler som gäller. Den 
nya ägaren måste ägna tid och kraft åt att sälja in trygghet i den nya organisationen, i 
slutändan handlar det alltid om att vinna människors respekt.    

5.3 Fallbeskrivning Gamma 
 
Företaget Gamma beskriver sig själv som den ledande rådgivaren i Sverige och har via 
sitt internationella partnerskap en marknad bestående av 40 länder. Kunderna består 
framförallt av ägarledda eller privatägda företag samt börsnoterade bolag och andra 
aktörer på kapitalmarknaden. Företaget grundades i början på 2000-talet och har sedan 
dess genomfört ett 100-tal företagstransaktioner.    

5.3.1 Respondent G  
  
Respondent G är verksam på ett av företagets kontor i övre norrland och har sedan 
mitten på 80-talet drivet sin egen verksamhet. Idag tillhör företaget Gamma koncernen. 
G har en sedan tidigare en lång erfarenhet av liknade arbetsuppgifter och ansvarar idag 
för hela norrlandsregionen. Företagets roll är att stötta ägare och företagsledningar med 
kreativa lösningar, strategiska beslutsunderlag, affärsutveckling samt köp och 
försäljning av företag. Allt i syfte att reducera riskexponering och skapa utveckling.   
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5.3.2 Företagsförvärv och due diligence 
 
Företaget Gamma säger sig genomföra alla typer av due diligence där utformningen är 
beroende av företaget i fråga. Respondenten menar att något som blivit allt vanligare 
idag är att genomföra en så kallad ”miljö due dilignce”. Detta eftersom utvecklingen de 
senaste åren har gjort att branschen idag styrs av en allt strängare lagstiftning vad gäller 
miljöfrågor. Ett vanligt exempel på detta är när det gäller förorenad mark där det kan 
vara oerhört viktigt att se över denna fråga för att inte hamna i kläm med myndigheter 
vilket i slutändan kan vara mycket kostsamt.     
 
Respondenten menade att en redogörelse av arbetet kring due diligence analysen var 
väldigt svår att beskriva pga. dess omfattning. Företaget har utformat ett så kallat 
datarum vilket består av ca 500 olika frågeställningar. Vid en förvärvsprocess får 
köparen tillgång till denna databas där man tillsammans med en jurist går igenom de 
frågor man anser vara av betydelse vilket beror på målföretaget. Personligen så menar 
respondenten att det absolut viktigaste vid en due diligence är att kartlägga 
synergieffekterna. G menar att man som köpare måste ha idéer om hur man skall 
utveckla bolaget eftersom det är synergierna som gör det intressant att köpa bolaget. För 
att kunna kartlägga de potentiella synergieffekterna krävs det dock att köparen är 
kunnig och besitter rätt kompetens vilket de ofta inte har. Det handlar om att vara insatt 
i marknaden och förstå sig på den. Vidare så menar G att fokuseringen på 
synergieffekter ofta är obefintlig och just den delen av due diligence analysen tenderar i 
många fall att få för lite uppmärksamhet. Många köpare lägger ingen vikt vid att 
analysera detta vilket enligt G beror på okunskap. Förutom att analysera potentiella 
synergieffekter så menar respondenten att det även är viktigt att genomföra en juridisk 
due diligence för att på så sätt säkerställa att allting går rätt till och att allt som 
genomförs är lagligt. På frågan om respondenten anser att någon del kan anses vara av 
mindre betydelse så var svaret att det egentligen inte finns något som är oviktigt. 
 
Vad gäller säljaren så menar G att de ofta fokuserar på det ekonomiska där det 
framförallt handlar om att få ett så högt pris som möjligt för sitt bolag. Det säljarna 
lägger minst tid på är att kartlägga synergieffekter vilket gör att man ibland kan gå miste 
om mycket pengar. Respondenten gav ett exempel på ett företag inom IT-branschen 
som såldes för 340 miljoner kronor trots att de uppvisade ett negativt resultat. 
Anledningen till det osannolika priset var att man hade identifierat synergieffekter som 
köparen ansåg vara ovärderliga. 
 
Vad köparna lägger mest respektive minst fokus på menade respondenten var svårt att 
svara på men hänvisade till sitt tidigare svar angående synergieffekter vilket denne 
ansåg att många köpare bortser ifrån. G menar även att när det gäller finansbolag så är 
de i regel bara intresserade av att utveckla företaget i några år för att sedan sälja det 
vidare och tjäna pengar.  
 
Det som respondenten lägger extra mycket tid på vid en försäljning är, än en gång, att 
identifiera synergieffekter. G menade att i de fallen företaget representerar säljaren så är 
målet att försöka få ett så högt pris som möjligt och detta möjliggörs genom att 
analysera och presentera potentiella synergieffekter som naturligt motiverar en högre 
köpeskilling. Ett annat område som man, inom Gamma, jobbar mycket med är frågor 
som berör skattefrågor. G menar att skattefrågor alltid är något som ligger högt upp på 
prioriteringslistan för både köpare och säljare eftersom alla vill undvika att betala 
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”onödig skatt”. Därför jobbar man mycket inom företaget med att ta fram olika 
skattemodeller för att komma runt beskattningen.  
 
Den största utmaningen vid ett förvärv och arbetet kring en due diligence anser G vara 
att hitta rätt köpare. G menar att rätt köpare är de som förstår sig på synergieffekterna 
och hur de kan påverka den framtida verksamheten men även hur man motiverar 
köpeskillingen. Köparna vill oftast tjäna bra pengar men förstår sig inte på exempelvis 
affärssynergier. G menar vidare att detta även är den största anledningen till att förvärv 
misslyckas och gav ett exempel där denne hävdade att 30-40 procent av de börsnoterade 
bolagen misslyckades eftersom de inte klarar att ”ta hem synergierna”.   

5.3.3 Organisationskultur 
 
När vi kom in på de frågor om berörde organisationskultur och den roll som kulturen 
har vid ett förvärv så visade G starka känslor där mycket kritik framkom om dess 
betydelse. Enligt G så är organisationskultur och human resource frågor överskattade 
och har fått alldeles för stor uppmärksamhet. ”Organisationskultur och mänskliga 
tillgångar är ett djävla tjåller och konsultsnack”. Vidare så menade G att när det 
handlar om personalfrågor och personalrelaterade problem så är lösningen tämligen 
enkel, gillar man inte läget så får man byta jobb. Inom ett företag är det VD:n som 
bestämmer och det är han som är chef vilket är något som personalen får rätta sig efter.  
Vill de anställda inte stanna kvar inom företaget så är det deras problem inte företagets. 
Respondenten framhävde även exemplet om ett auktoritärt ledarskap där denne menade 
att chefen alltid har rätt eftersom han äger företaget. Ägaren är det högsta beslutande 
organet och sedan gäller det i fallande ordning inom företaget. 
 
Trots den tämliga hårda kritiken mot dessa begrepp så menar respondenten att frågor 
som berör organisationskultur är något som det alltid jobbas med inom företagen dock 
på en mer central nivå. Dessa frågor blir egentligen bara aktuellt inom ledningen när det 
gäller tillsättande av ny VD eller mellan ledningsgrupp och ägare. På lägre nivåer inom 
ett bolag är detta inte aktuellt vilket G exemplifierade genom Spyker’s uppköp av 
SAAB där denne menade att detta var något som arbetaren ser som helt oväsentligt. Vid 
ett förvärv jobbar Gamma inte aktivt med dessa typer av frågor utan menar att det 
egentligen bara är ett sätt för konsultar att tjäna pengar, lite grann som att kasta pengar i 
sjön.   

5.4 Fallbeskrivning Delta 
 
Företaget Delta grundades i mitten på 2000-talet och finns idag representerade på 
centrala regionsorter runt om i landet. Företagets kunder består främst av små och 
medelstora företag med en genomsnittlig omsättning på ungefär 5,6 miljoner kronor.  

5.4.1 Respondent D 
 
Respondent D är verksam på ett av företagets kontor i södra Sverige. Vid sidan om den 
dagliga verksamheten som företagsförmedlare är D även Vd och styrelseordförande i 
företaget Delta. Utöver detta är respondenten även förordnad företagsvärderingsman för 
såväl aktier som inkråm.  
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5.4.2 Företagsförvärv och due diligence 
 
Inledningsvis så vill jag framföra att denna intervju skilde sig från de andra i den 
bemärkelse att man inom Delta inte jobbar med att upprätta en due diligence. 
Anledningen till detta motiverades med en illustration av den svenska marknaden som 
ett snapsglas. Med detta menade respondenten att man längst upp i glaset har ett stort 
antal småföretag, därefter följer en andel medelstora företags och avslutningsvis en ett 
mindre antal stora företag. Då den svenska marknaden i största del består av 
småföretagande har man inom företaget valt att nischa in sig på dessa. Anledningen till 
att man inom Delta i de flesta fall inte genomför någon due diligence menar 
respondenten bero på det faktum att man inom dessa företag inte har de ekonomiska 
resurserna som krävs för ett sådant arbete. ”I många fall har man inte ens möjlighet att 
betala ut lön och hur ska man då ha råd med att anlita dyra konsulter?” På grund av 
detta menar respondenten att en due diligence egentligen bara är aktuell när det handlar 
om stora företag där man inkluderar ett stort antal jurister och revisorer. Detta 
relaterades i sin tur till den europeiska marknaden och framförallt Tyskland där man har 
ett större segment av stora företag. Här gjorde respondenten en jämförelse med ett 
ölglas där man har ett stort antal småföretag, många medelstora företag och många stora 
företag. Som en jämförelse har de företag som man jobbar med inom Delta en 
omsättning mellan 3-50 miljoner kronor. Prisklassen på dessa ligger oftast mellan 600 
tkr och upp till 10 mkr där normalfallet är någonstans runt 2 mkr. I detta segment menar 
respondenten, som sagt, att de finansiella möjligheterna saknas för att genomföra en 
omfattande due diligence.  Istället för en due diligence menar respondenten att man 
lägger mer krut på en relevant genomlysning och beskrivning av verkligheten där 
mycket av informationen baseras på säljaren. Sedan utarbetar man även ett utförligt 
köpeavtal där säljaren lämnar garantier för överlåtelsen vilket exempelvis kan handla 
om att säkerställa att företaget inte är mål för skatterevision osv. Vidare så menar 
respondenten att det är väldigt sällan som en jurist granskar avtalet utan det sker nästan 
alltid av köparen och säljaren. Skulle den information som presenteras inte stämma 
överens med verkligheten så brister det givetvis.      
 
Deltas arbete vid ett förvärv startas med en form av förtidsanalys vilket leder fram till 
en objektbeskrivning. Tanken med denna objektbeskrivning är att den skall vara så 
komplett som möjligt för att en intressent skall få en uppfattning om målföretaget 
verkligen är intressant för denne eller ej. Syftet är således att försöka besvara så många 
tänkbara frågor som möjligt vilket gör att man belyser företaget på detaljnivå. Även om 
man jobbar med sekretess så menar respondenten att en beskrivning på detaljnivå är 
väldigt viktigt så det inte går att sälja något som är hemligt. Områden som kan ingå i 
denna objektbeskrivning kan exempelvis vara personalstruktur, kassainslag, antal 
debiterings timmar etc. Målet med denna objektbeskrivning är att objektet skall bli så 
pass intressant att en sekretessförbindelse upprättas och en fortsatt förhandling. 
Respondenten tillät mig även ta del av en genomförd objektbeskrivning som tidigare 
hade använts vid ett förvärv av ett företag som sålde motorcyklar. Denna beskrivning 
överensstämde mycket väl med det som framkom under vår intervju då dokumentet 
bestod av en stor mängd detaljfrågor som utarbetats samt en SWOT-analys.  
 
I samband med ett förvärv så menar respondenten att finansieringen i de allra flesta fall 
är det största problemet. Diskussionen leddes in på generationsskiften som det oftast 
pratas om idag där respondenten menade att det kan vara ett problem för yngre personer 
utan något som helst kapital att skrapa ihop det som krävs och få stöttning av 
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kreditinstitut och riskkapitalbolag. En annan åsikt som respondenten framhöll var att 
säljaren ibland har en förmåga att glömma sådant som kan anses vara besvärande. Detta 
hänvisads till ett exempel om en bensinstation som skulle säljas där man inom företaget 
hade fått direktiv av ledningen på högre nivå att installera en elektronisk 
pejlingsutrustning i deras bränsletankar vilket var en kostsam investering. Detta var 
något som köparen hade undersökt på egen hand och vid slutförhandlingen lade man 
fram frågan till säljaren om detta var genomfört vilket det inte var. Säljaren menade att 
man glömt bort eller missat det.  
 
Vad gäller säljaren i övrigt så menar respondenten att de inledningsvis oftast fokuserar 
på att företaget skall leva vidare och utvecklas efter en överlåtelse. Däremot tenderar 
många att skifta i sin ståndpunkt ju närmare man kommer en affär där man som säljare 
egentligen bara fokuserar på att få så bra betalt som möjligt.  
 
Orsakerna till att ett förvärv misslyckas menar respondenten än en gång bero på 
problematiken kring finansieringen. Vidare så menade respondenten att det även är 
viktigt att det uppstår en kemi mellan köpare och säljare där ett av problemen kan vara 
att man inte litar på varandra. Det kan exempelvis handla om oklarheter om vilka 
inventarier som skall ingå i köpet osv. Därför blir det av yttersta vikt att man har 
utarbetat en korrekt objektbeskrivning.    

5.4.3 Organisationskultur 
 
Vad gäller organisationskultur så är det något som man inte arbetar med inom Delta. 
Respondenten menade att detta är något som blir aktuellt vid förvärv av stora företag. 
Företagen som Delta jobbar med besår i regel av 1-10 anställda och där menar 
respondenten att kulturen är bunden till ägaren och vid ett förvärv försvinner denne ur 
bilden. Vidare så menade D att kultur var något som i stor utsträckning var knutet till 
teorier som relaterar till stora företag. Respondenten menade att Sverige inte ser ut som 
teorierna beskriver det vilket hänvisades till den inledande diskussionen om antalet 
småföretag i Sverige som är väldigt stort. Kultur var egentligen bara något som blev 
aktuellt när man såg till den europeiska marknaden som i större utsträckning består av 
stora företag.   

5.5 Fallbeskrivning Epsilon 
 
Företaget Epsilon tillhör en av världens ledande revisions och konsultföretag med en 
stark global närvaro. Företaget är uppdelat i olika affärsområden där man erbjuder en 
mängd olika tjänster bl.a. revision, skatt och andra tjänster inom business consulting.  

5.5.1 Respondent E 
 
Respondent E är verksam på en av företagets avdelningar som jobbar med förvärv, 
samgåenden och avyttringar. E har sedan tidigare en lång erfarenhet vad gäller 
revisionsfrågor samt due diligence och har tidigare varit verksam i Norge.  
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5.5.2 Företagsförvärv och due diligence 
 
Företaget Epsilon är inriktar sig främst på den finansiella due diligence analysen men 
genomför även skattemässiga och kommersiella due diligencer. I det inledande skedet 
av intervjun beskrev respondenten sin syn av vad en due diligence är där denne menade 
att analysen är en systematisk genomgång av ett företag där huvudmålen är att; 
identifiera risker och så kallade deal breakers samt upptäcka de villkor som har en 
betydelse för transaktionen eller som har effekt på priset man vill betala. Detta kan 
exempelvis handla om att studera avvikelser från senaste årets EBITAD etc.  
 
Huvudsyftet med arbetet kring due diligence analyserna är att kartlägga eventuella ”deal 
brakers” som exempelvis kan innebära att se över de garantier som lämnas och vilka 
förpliktelser som förvärvet kan tänkas innebära. Utöver detta arbetar man även med 
Vendor due diligence som innebär att man gör en oberoende granskning av målbolaget 
för säljaren som sedan blir tillgänglig för potentiella intressenter.   
 
Arbetet med en due diligence kan grovt sammanfattas med att företaget inleder en 
dialog med kunden där man kartlägger de faktorer som man tillsammans anser bör 
beaktas. I denna fas blir arbetet väldigt sakspecifikt där kunderna själv kan lägga fram 
vad de önskar att man skall se över där det exempelvis kan handla om att se över vilka 
synergieffekter som kan tänkas uppkomma. Här påpekade respondenten att det inte är 
de själva som gör en analys av synergieffekter utan det kan handla om att man blir 
ombed att se över kostnadsbasen där kunden identifierat potentiella synergieffekter. 
Efter den inledande kontakten med kunden börjar arbetet med att skräddarsy en analys 
för det aktuella målföretaget. Nästa steg i processen innebär att man skickar en 
förfrågan om att få tillgång till den information som arbetet kräver vilket man inom 
Epsilon kallar för en ”request list”. Denna lista berör saker som man inom företaget 
anser vara en nödvändighet för att kunna sammanställa en analys vilket exempelvis kan 
handla om information som rör kundstruktur m.m. Den viktigaste informationen man 
efterfrågar i detta stadium är i regel management accounts dvs. ledningens egna 
uppföljning av bolaget, exempelvis årsredovisningar. Slutligen skickas det färdiga 
underlaget till kunden där denne kan ta del av de analyser och ”findings” man gjort. 
Sammanfattningsvis kan processen sammanfattas utifrån följande steg; 
 

1) Inledande kommunikation: Tillsammans med sin klient träffas man i ett 
uppstartsmöte där man klargör vad som skall ses över, om det är något kunden 
är speciellt kritisk till etc.  
 

2) Insamling av information: Detta arbete baseras på den requestlist som skickas 
till kunden. 
 

3) Sammanställning och analysering av det mottagna materialet: Här 
kommunicerar man även med övriga due diligence konsulter som exempelvis 
jurister. 
 

4) Samtal med kund och revisor 
5) Utformande av en rapport 
6) Kvalitetssäkring och bekräftelse av fakta 
7) Presentation av rapport 
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Vad som anses vara viktigast vid en due diligence hade respondenten mycket svårt att 
svara på då arbetet oftast varierar väldigt mycket beroende på vilken typ av företag det 
gäller. Dock så menade respondenten att generellt sätt läggs mycket tid och energi på en 
utformning av en intäktsanalys där man försöker klargöra varifrån målföretagets 
intäkter kommer ifrån vilket exempelvis kan handla om att se över de kontrakt som 
finns med kunder etc. Förutom detta läggs oftast även mycket tid på normalisering där 
man försöker se över ifall det finns några poster som verkar onormala och vad det i så 
fall beror på. Exempel på sådana områden kan vara att se över kostnader som är knutna 
till renoveringar och andra ”en gångs” poster. 
 
Respondenten menar att den största utmaningen vid ett förvärv är relaterad till 
tidsaspekten. I många fall förväntar sig kunden att förvärvet skall ske ganska omgående 
vilket kan bli ett problem då det tar tid att fårstå dynamiken i ett företag och att utarbeta 
en komplett due diligence. En annan utmaning som respondenten ser är att förstå sig på 
den insamlade informationen i ett tidigt skede för att därmed kunna lokalisera 
eventuella ”deal breakers” och agera inom den avsatta tidsramen. Som respondenten 
redogjorde inledningsvis så jobbar man till största del med en finansiell analys och när 
förvärvet berör ett större bolag så genomförs i många fall även fler delanalyser av andra 
företag. Här menar respondenten att det ibland kan vara en utmaning att upprätta en 
smidig kommunikation mellan de olika konsulterna vilket är en viktig del då alla kan 
finna olika faktorer som brister. Respondenten anser att detta är en mycket viktig 
utmaning att klara av. Problemet kan vara att få tillgång de nyckelpersoner som krävs 
och att informationen man tar del av ibland är ofullständig vilket försvårar arbetet med 
analysen avsevärt. I vissa fall kan man även ha svårt att få tillgång till bolagets ledning 
vilket kan vara ett problem då man är väldigt beroende av dem för att förstå siffrorna.   
 
Den största orsaken till att ett förvärv misslyckas beror, enligt respondenten, på att man 
inte lever upp till de förväntade synergierna eller att de inte var så omfattande som man 
hoppats på. En av anledningarna till detta kan vara att man ej kommunicerat tillräckligt 
bra med de anställda angående den framtida visionen. En annan orsak som respondenten 
framhävde var att man ibland inte förstår sig på den marknad som det uppköpta 
företaget agerar på. Vid en fusion där det handlar om en sammanslagning mellan två 
likartade företag så kan ett problem vara att man inte riktig vet vilka produkter man 
skall fokusera på, om man skall behålla båda eller satsa på en av dem.  

5.5.3 Organisationskultur  
 
Respondenten beskriver organisationskultur som drivkraften och andan som finns inom 
företaget vilket är något som kan skifta med tiden och kommer till via den operativa 
verksamheten. Respondenten menar vidare att den kulturella aspekten av ett förvärv får 
en väldigt liten uppmärksamhet speciellt i jämförelse vad gäller ambitionen att generera 
intäkter. Respondenten menar att kulturella frågor är något som folk lätt glömmer och 
fokuserar mer på resultatet. Respondenten menar även att efter ett förvärv eller en 
fusion har man som ansvarig ofta har många förväntningar att leva upp till och många 
saker att infria där det framförallt handlar om att uppnå de synergieffekter man tänkt 
sig. Detta gör att man inte riktigt har den tid som krävs för att ta itu med kulturella 
frågor som berör företaget.  
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Vid ett förvärv eller en fusion följer alltid en integrationsfas och där har man inom 
Epsilon en speciell avdelning som erbjuder sig att hjälpa till med det arbetet om kunden 
önskar. Planeringen och arbetet kring integrationen sker väldigt sällan i due diligence 
fasen utan blir först aktuell en tid efter ett avslutat förvärv. Vilka företag som använder 
sig av denna tjänst kunde respondenten inte ge ett klart svar på men menade att det med 
stor sannolikhet oftast rör sig om större bolag med en komplex organisation. Efterfrågan 
på denna typ av tjänst är i dagsläget ganska litet men man ser en ökning där man tror att 
det kommer att bli allt vanligare i framtiden då det är en väldigt viktig faktor att ta i 
beaktande.    
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6. Analys och slutdiskussion 
 

  
I detta kapitel analyseras informationen som framkommit via den empiriska 
undersökningen för att därefter kopplas till den teoretiska referensramen. Analysen 
kommer därefter länkas samman med de slutsatser som presenteras i uppsatsen 
avslutande kapitel för att på så vis se ifall det finns något stöd för uppsatsens 
problemområde.  
 

6.1 inledning 
 
En gemensam nämnare som framkommer när man studerar litteraturen kring 
företagsförvärv är att due diligence analysen är en väldigt resurskrävande process som 
oftast tar lång tid att genomföra vilket även var något som respondent E framhöll. En 
väl utförd och genomarbetad due diligence skall dock ge köparen en trygghet i att 
förvärvet kommer att gå väl och att inga ödestigande överraskningar skall uppstå. 
 
”Analysen syftar till att förse köparen med en noggrann och detaljerad bild av 
målföretagets interna samt externa information vilket ska hjälpa köparen i samband 
med överlåtelseprocessen” 

 (Företagsvärdering med fundamental analys, Isaksson & Martikainen, (2006), s. 365)  
 
Med hänsyn till den information som framkommit via empirin anser jag dock att detta 
inte riktigt stämmer in. Min uppfattning är att det man lägger mest fokus på vid en due 
diligence är att undersöka de finansiella aspekterna och i många fall tenderar övriga 
delar av analysen att hamna i skym undan. Syftet med uppsatsen var att undersöka om 
det kan ligga något i den kritik som framkommer, framförallt vad gäller 
organisationskulturella analyser, och jag menar att det är väldigt tydligt att så är fallet. 
Framförallt vad gäller kritiken från TillväxtGruppen AB så menar jag att den i hög grad 
är befogad. I artikeln framhåller man att mycket av resurserna vid ett förvärv läggs på 
den finansiella analysen vilket gör att kulturella frågor tenderar att hamna i skym undan. 
Liknande resonemang förs även av Johansson & Hult (2000) som även de menar att 
finansiering ofta är nyckelfrågan vid ett förvärv (Johanson & Hult, 2000, s. 8). Av de 
intervjuade företagen var det endast ett av dem som jobbade med dessa frågor, dock 
väldigt grundläggande. De representerade företagen för inget aktivt arbete kring frågor 
som berör organisationskultur och överlag så prioriterades inte dessa typer av frågor. 
Vidare så anser jag att kunskapen kring organisationskulturens roll inte alltid är den 
bästa. Trots att respondenterna gav en bra förklaring till hur de tolkar begreppet så 
menar jag att en djupare förståelse i många fall saknas då deras resonemang i många fall 
brister med hänsyn till den vetenskapliga forskningen inom området. 
 
6.2 Sammanfattning problemområden 
 
Ser man till due diligence analysen som utförs av de representerade företagen så ser 
man väldigt tydligt att de tenderar att fokusera väldigt mycket på det finansiella. 
Samtliga respondenter menar att frågor som berör varulager, kunder, leverantörer etc. är 
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av störst vikt vid ett förvärv. Dessa områden utgör även en stor del av den 
företagsbesiktning som faktiskt sker. Ser man till säljarna så var svaren från 
respondenterna även där väldigt entydigt, priset var det som stod i centrum och 
detsamma gällde för köparna. Att man som köpare eller säljare lägger stor vikt vid 
priset anser jag vara fullt naturligt och jag menar inte att det är fel. Problemet som jag 
ser det är att ett pris som baseras på ett underlag som bygger på en finansiell analys inte 
alltid ger en korrekt bild av verkligheten. Priset på ett företag eller värdet i ett förvärv 
ligger i dess potential (Johansson & Hult, 2000, s. 32), och därför menar jag att man 
som köpare måste vara medveten om att kulturella frågor som exempelvis ledarskap bör 
utvärderas och ingå i en due diligence. Detta resonemang kring prissättning relaterat till 
potentiella synergieffekter är även något som Sevenius (2010) styrker där han menar att 
en viktig del av köpeskillingen är att beräkna värdet av synergieffekterna (Sevenius, 
2010, s. 187-186). I vissa fall kan ett förvärv även handla om ett företag som uppvisar 
stora förluster och när det gäller sådana företag är värdebedömningen helt 
koncentrerade till dess ”mjuka resurser” och vad de kan åstadkomma i form av tillväxt 
och kommande vinster (Johansson & Hult, 2000, s.32).     
 
Jag håller med respondent B om att en bra köpare är en individ som får företagets 
livskurva att utvecklas och därför måste man beakta organisationskulturens roll vid ett 
förvärv. Har jag som VD eller har ledningen den kompetens och kunskap som krävs, 
fungerar vårt ledarskap i den nya organisationen, vilken spetskompetens finns och hur 
skall den bibehållas? Dessa frågor menar jag är mins lika viktiga att se över som de 
finansiella tillgångarna vilket även styrks av Sevenius (2010) som menar att god 
kunskap om målföretaget i dessa typer av frågor är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat 
förvärv (Sevenius, 2010, s. 53). Även Johanson & Hult (2000) för ett liknande 
resonemang där man menar att en av köparens grundfrågor vid ett förvärv är att 
undersöka vilken/vilka personer som varit avgörande för företagets utveckling 
(johansson & Hult, 2000, s. 12). Resultatet från en kulturell due diligence kommer med 
all sannolikhet även påverka priset i båda led men även om jag som köpare ställs inför 
ett högre pris så menar jag att de positiva konsekvenserna i längden kommer att 
överväga de negativa. Jag tyckte respondent E gav en intressant förklaring av 
organisationskulturens innebörd där denne menade att den utgjordes av drivkraften i 
företaget. Till vilken nytta är en detaljerad intäktsanalys om man inte kan bibehålla en 
positiv drivkraft efter ett samgående? Oavsett hur god de tekniska och marknadsmässiga 
förhållandena är hos målföretaget kommer förvärvet inte bli framgångsrikt om köparen 
inte beaktar kulturella frågor som exempelvis personalfrågor (Orrbeck, 2006, s. 87).   
 
Om man ser till ett företags värde med hänsyn till dess potential så blir synergieffekter 
en naturlig del av beslutsunderlaget. Vad gäller synergieffekter så anser jag att 
respondent G belyser ett stort problemområde. G hävdade att många köpare inte 
reflekterar över synergier vilket är en av de bidragande orsakerna till att ett förvärv 
faktiskt misslyckas. När respondent G förklarade sin syn på synergieffekter så var det i 
huvudsak en fråga om ekonomisk samverkan i form av kostnads- och intäktssynergier. 
Jag anser att en intellektuell samverkan i form av exempelvis kunskapsöverföring är 
minst lika viktig. För att utforma ett arbete kring en intellektuell samverkan krävs det 
dock att man är medveten om organisationskulturens betydelse och tar sådana frågor på 
allvar. Detta eftersom fall med operativa synergier ställer krav på omfattande 
integration (Kleppestö, 1993, s. 36-37). Man måste kartlägga den kompetens som finns 
och skapa en plan för hur den skall behållas inom företaget vilket bör ske under due 
diligence analysen. Åt andra sidan så framhöll respondent E en helt motsatt bild där 
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denne menade att synergier är något som både köpare och säljare jobbar aktivt med att 
kartlägga. Att dra en generell slutsats utifrån detta kan naturligtvis vara väldigt svårt då 
svaren skiljer sig åt.     
 
På frågan angående utformningen av en due diligence så gav respondent A ett väldigt 
intressant svar. Respondenten menade att omfattningen på analysen kunde variera 
väldigt mycket beroende på storleken hos företaget där analysen kunde vara mycket 
enkel när det handlade om ett litet tjänsteföretag utan några egentliga tillgångar. Detta 
var något som jag direkt reagerade på. När det gäller just tjänsteföretag så är det oftast 
där personalen hamnar i centrum. Oftast så är det på sådana företag som nyckelpersoner 
med spetskompetens finns och vid ett förvärv av ett sådant företag är det av yttersta vikt 
att man som köpare är medveten om detta för att på så vis minska risken att denna 
spetskompetens försvinner ut ur organisationen. Detta styrks även av Johansson & Hult 
(2000) som menar att de anställdas kunskap och erfarenhet utgör organisationens 
viktigaste resurs när det handlar om tjänste- och kunskapsintensiva företag (Johansson 
& Hult, 2000, s. 18).  
 
Respondent G hade, som jag uppfattade det, en relativt kritisk inställning till att 
diskutera kulturella frågor och dess betydelse. Respondenten menade att 
organisationskultur var något som hade fått alldeles för stor uppmärksamhet och att alla 
teorier kring ämnet var anpassade till den internationella marknaden som präglas av ett 
större antal stora företag. Intressant är att jag inte funnit något i litteraturen som styrker 
detta. Givetvis så är det möjligt att omfattningen av kulturella problem kan vara större i 
stora företag men att det skulle vara något som är relaterat till storleken på företaget 
eller organisationen framkommer som sagt inte i den litteratur som legat till grund för 
uppsatsen utan snarare motsatsen. Morris et al (2008) redogör klart och tydligt att 
organisationskultur är något alla företag eller organisationer har (Morris, Kuratko & 
Covin, 2008, s 251). Respondent D menade även att en due diligence inte var aktuellt 
för små företag vilket det kan råda delade meningar om. Att små företag inte har samma 
finansiella styrka som större företag kan låta tämligen rimligt dock framhäver 
exempelvis Johansson & Hult (2000) att en due diligence är lika relevant och viktig för 
små och medelstora företag som för storföretag och professionella kapitalplacerare 
(Johansson & Hult, 2000, s. 26).    
 
Samtliga respondenter gav en förklaring till begreppet organisationskultur som matchar 
det som framkommer i litteraturen. I vissa fall var det nästan exakt hämtat ur en bok 
vilket tyder på att samtliga respondenter är medvetna om begreppets innebörd. 
Intressant var även att respondent B ansåg att orsaken till att förvärv misslyckas i många 
fall beror på kulturella variabler där det främst handlade om attityder, ledarskap och 
personalfrågor Samtidigt som dessa problem lyfts fram menar respondenten att de 
viktigaste delarna av en due diligence består av att analysera och granska avtal och 
varulager samt se över kundstrukturen. Jag anser att detta tyder på att man inte tar 
kulturella frågor på allvar, varken från köparens, säljarens eller förmedlarens sida. 
 
Due diligence analysen kan, som sagt, delas in i fem olika faser (se figur 2). Vad gäller 
förberedelsen så är min slutsats att den ibland hoppas över. Även Sevenius (2010) 
påpekar att man ofta tenderar att hoppa över denna fas och istället går direkt på 
informationsinsamlingen vilket gör att motiven och målsättningarna med förvärvet inte 
alltid blir helt klart. Respondent B menade att de alltid startade arbetet genom att göra 
en ”initial” due diligence där mycket av arbete bestod av informationsinsamling. Även 
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respondent D beskrev första fasen av analysen som informationsinsamling. Det är 
naturligtvis svårt att säga om detta är en av orsakerna bakom den kritik som 
framkommer med jag anser att detta ändå visar att man inte alltid är intresserad av 
motiven och de målsättningar som ligger till grund för förvärvet.  Kleppestö (1993) för 
inledningsvis en diskussion kring detta i sin avhandling där han menar att en ekonomisk 
värdering av målföretaget inte är tillräckligt för att göra en rimlig analys (Kleppestö, 
1993, s. 39), vilket hänvisas till en tidigare diskussion kring kartläggningen av motiven 
bakom ett förvärv i den inledande fasen av besiktningen.   
 
Ser man mer övergripande på due diligence analysen så blir det uppenbart att många av 
delanalyserna länkar samman varandra. Som jag exempelvis nämnde i teori avsnittet 
står en skattemässig due diligence ofta i stark relation till en finansiell analys. 
Detsamma anser jag gäller den affärsmässiga och kulturella due diligence analysen. Ser 
man till vad som angavs i den teoretiska referensramen så berör en affärsmässig analys 
även sådant som är mer specifikt för en kulturell due diligence framförallt när man 
upprättar en SWOT-analys där bl.a. personalfrågor ses över. Respondent D klargjorde 
att man inom företaget inte arbetade med due diligence utan istället använde sig av en 
objektbeskrivning vilket man ansåg gav en mer verklighetsförankrad bild av 
målföretaget. Som jag nämnde i empirin skickade respondent D en bilaga där denne 
hade bifogat ett exempel på en sådan objektbeskrivning. Objektbeskrivningen som 
skickades till mig hade tillämpats på ett mindre företag som sålde motorcyklar. 
Målföretaget ifråga var specialiserade på märket Triumph och i denna 
objektbeskrivning hade man upprättat en SWOT-analys. Intressant med denna var att 
man inte hade tagit med personalen varken som en styrka eller svaghet. Av egen 
erfarenhet vet jag att exempelvis mekaniker inom denna bransch ofta besitter 
specialkompetens som är knuten till det specifika märket man säljer. Enligt tidigare 
diskussion framhävde även Johansson & Hult (2000) att vid dessa typer av företag utgör 
personalen organisationens viktigaste resurs (Johansson & Hult, 2000, s. 18). Här menar 
jag att personalen i högsta grad kan ses som en styrka alternativt som en svaghet om 
man vet att den kommer att försvinna efter ett förvärv.  Respondent D’s resonemang att 
kulturella frågor är knutna till teorier som bara kan tillämpas vid stora företag köper jag 
inte helt enkelt.    
 
Det jag vill säga med detta är att även om man inte genomför en kulturell due diligence 
bör man få en insikt av betydelsen för dessa typer av frågor eftersom de i viss grad även 
förekommer i den affärsmässiga delanalysen. Samma resonemang kan föras med 
hänsyn till den arbetsrättsliga analysen. Även där ingår frågor som rör personalvillkor, 
kompetens etc. Min förklaring till detta är tämligen enkel, kulturella frågor prioriteras 
inte och man är ej medveten om vad detta kan leda till.   
 
Respondenterna var alla överens om att bristen på en kulturell due diligence beror på 
den sekretess som upprättas vid ett förvärv. Denna sekretess är nödvändig för att 
säkerställa en trygghet för både säljare och köpare. Att studera organisationskultur är 
inte alltid lätt att genomföra. Kopplat till teorin med hänsyn till de olika 
förhållningssätten gentemot organisationskulturen så är kultur, för mig, något ett företag 
eller organisation är vilket kräver en betydligt mer omfattande analys än att bara lyssna 
till ett fåtal personer eller läsa några dokument. För att förstå sig på kulturen krävs det 
att man ser till det vardagliga livet vilket då kräver att man måste vara på plats för att se 
hur saker och ting verkligen fungerar. (Senior & Swailes, 2005, s.134). Här ser man 
direkt att problem kommer att uppstå med hänsyn till sekretessen. Samtidigt så tror jag 
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att en ständig hänvisning till sekretessen som ett problem är att göra det väldigt enkelt 
för sig själv, lite grann som att sopa problemet under mattan. Hur man än vrider och 
vänder på det kvarstår det faktum att kulturella frågor i allt större utsträckning bidrar till 
att allt fler förvärv misslyckas. Även om det kan vara svårt att få tillgång till all den 
information som är önskvärd måste man sträva efter en så allsidig kartläggning och 
analys som möjligt (Johansson & Hult, 2000, s. 22). Att sekretessen är något som skulle 
sätta käppar i hjulet kring kartläggningen av kulturella frågor är även något som 
Orrbeck (2006) motsätter sig. Han menar att det bästa sättet för att undersöka 
exempelvis kompetensen hos målföretaget är via intervjuer med personalen och detta är 
något som många säljare ofta tillåter (Orrbeck, 2006, s. 88).  
 
Ett annat problem som jag anser hänger samman med den bistra statistiken är den 
attityd och det förhållningssätt som köpare tenderar att visa upp. Respondent B menade 
att det ofta förekommer en attitydförändring hos köparen efter en avslutad affär där man 
inledningsvis ger ett sken av att vara lyhörd och respektfull för att sedan uppträda på ett 
helt annat sätt. Att komma in i en ny organisation med ett respektlös uppträdande och 
självisk hållning menar jag är upplagt till problem. I grund och botten handlar det alltid 
om sunt förnuft oavsett om det gäller arbetslivet eller privatlivet. Även om man kommer 
in som chef i en organisation gäller det att lära känna verksamheten och den personal 
som arbetar där. När man sedan, som respondent B sade, blivit ”varm i kläderna” kan 
man vidta eventuella åtgärder som krävs och på ett bättre sätt motivera det för 
personalen.  
 
Om man ser till det förhållningssätt som uppvisas gentemot organisationskultur så 
menar jag att det i stor utsträckning liknar ignorans. Med hänsyn till avsnittet i teorin 
som behandlade detta område och de svar som framkom i empirin har jag svårt att dra 
någon annan slutsats. Samtliga respondenter, förutom G, verkar vara införstådda med 
att kulturen har en stor inverkan vid ett förvärv eller vid en fusion men några aktiva 
åtgärder får att analysera den genomförs inte. Bristen på kunskap gör att man i många 
fall väljer att ignorera kulturella frågor till följd av att man beaktar kultur som något en 
organisation har och inte något som den är. Detta anser jag framförallt illustrerades av 
respondent D som menade att organisationskulturen var knuten till ägaren viket gör att 
den försvinner efter ett förvärv då denne inte längre är en del av verksamheten. Kopplat 
till teorin så menar Senior & Swailes (2005) att detta är det absolut sämsta 
förhållningssättet av den enkla anledningen att man inte tar itu med problemen. Här 
menar jag att det krävs en attitydförändring vilket jag hoppas denna studie kommer att 
bidra till.   
 
Som jag nämnde tidigare är en analys av ett företags kultur något som kan vara väldigt 
tids- och resurskrävande. Även om man är medveten om organisationskulturens 
innebörd och dess effekter så menar jag att det är möjligt att man i vissa fall helt enkelt 
väljer att bortse från detta pga. de extrakostnader som en sådan analys kan innebära. 
Sedan tror jag att det i vissa fall även kan bero på att de finansiella elementen är lättare 
att mäta vilket gör att resultatet kan presenteras relativt enkelt. Ska man se på det hela 
lite krasst så tror jag även att konsulter och företagsförmedlingar ibland väljer att bortse 
från det kulturella för att inte riksera att komplicera processen och därmed riskera att 
förlora sin provision. Min generella uppfattning är att det ofta finns en viss prestige i att 
förvärva ett företag vilket man ofta kan se i media speciellt när det handlar om större 
affärer. Mitt intryck är att man ibland vill ro hem en affär till varje pris och därför väljer 
att bortse från viktiga faktorer som kan påverka resultatet. Även Johansson & Hult 
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framhäver att man som köpare räknar med att eventuella svårigheter och problem löser 
sig när man väl äger företaget vilket har visat sig inte stämma (Johansson & Hult, 2000, 
s. 52). Ytterligare en av orsakerna till att en kulturell due diligence inte utförs kan vara 
de motiv och de mål köparen anser sig ha med förvärvet. En köpare med 
ägarrelaterande motiv kanske inte har något större intresse av att genomföra en sådan 
analys då förvärvet i första hand handlar om att exempelvis komma över en värdefull 
tillgång. Om köparen däremot vill uppnå en intellektuell samverkan blir en analys av 
organisationskulturen en av de viktigaste elementen av due diligence analysen. Tyvärr 
var detta något som inte framkom i intervjuerna vilket hade varit intressant att studera 
närmare.  

6.3 Kultur och integrering  
 
Efter ett förvärv följer naturligt en integrationsprocess framförallt när det handlar om en 
sammanslagning mellan olika företag. Jag vill hävda att bristen på en kulturell due 
diligence även påverkar integrationsarbetets utfall. Detta eftersom en begränsning för 
integrationen exempelvis kan vara organisationskultur (Sevenius, 2010, 182). Vid 
insamlingen av sekundärdata till uppsatsen så var detta något som ofta behandlades och 
något som slog mig var att integrationsplanen ofta var något som först utformades efter 
förvärvet var avslutat. Detta framhävde även respondent E som hänvisade till deras 
tjänster som man erbjuder köparen efter ett förvärv vilket exempelvis kan röra 
integrationsfrågor. Jag menar att arbetet kring integrationen bör startas i ett mycket 
tidigare skede. Planeringen av integrationsarbetet bör ske i due diligence fasen inte efter 
vilket även framhålls av Orrbeck (2006) som menar att det är av väsentlig betydelse att 
köparen har en tentativ integrationsplan klar under due diligence fasen (Orrbeck, 2006, 
s. 95). En tidigare planering av integreringen är även något som Sevenius (2010) 
framhäver i sin forskning där han menar att ju tidigare denna planering sker desto större 
är chanserna till ett framgångsrikt företagsförvärv (Sevenius, 2010, s. 182). En lösning 
skulle kunna vara att utforma detta arbete tillsammans med personer ur ett så kallat 
”Champions program” vilket är ett program som kan användas för att göra personalen 
medveten om de förändringar som kommer att ske, på vilket sätt de kan vara delaktiga i 
arbetet osv. (Morris, Kuratko & Covin, 2008, s 181-182). Detta tillvägagångssätt ger 
personalen en möjlighet att representera sitt företag, deras kunskap och de värderingar 
man står för. Ett annat alternativ kan vara att involvera så kallade ”brokers” i 
integrationsplaneringen eftersom dessa personer har en unik förmåga att kunna 
samverka mellan olika subkulturer samtidigt som de är en del av det dagliga arbetet. 
Dessa individer behöver inte vara involverade genom hela förvärvsprocessen utan kan 
komma in under den fas när dessa typer av frågor behandlas och på så vis kan man 
fortfarande säkerställa att sekretessen kring det övriga arbetet bevaras. Även Orrbeck 
(2006) för ett liknande resonemang där han menar att vid förvärv av större företag bör 
även personal från personalavdelningen ingå i arbetet för att kunna göra en korrekt 
bedömning av situationen kring dessa frågor (Orrbeck, 2006, s. 47-47).   
 
Som jag nämnde i teoriavsnittet så skapar ett förvärv eller en planerad fusion ofta starka 
känslor hos den berörda personalen vilket framförallt Kleppestö (1993) framhäver. 
Sevenius (2010) menar att den allmänna opinionen, framförallt media, ofta 
sammankopplar företagsförvärv med rationaliseringar och uppsägningar av 
medarbetare. Detta är något som påverkar medarbetarna i målföretaget negativt där 
stress och osäkerhet blir de initiala reaktionerna vilket kan leda till en upplösning av 
kulturen eller ett upprättande av en motkultur (Sevenius, 2010, s. 188). Om jag kopplar 
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detta resonemang till det svar som framkom från respondent E så menar jag att man kan 
se en stor brist vad gäller integrationen och kulturella frågor. Respondenten menade att 
efter ett förvärv eller en fusion har man som ansvarig ofta har många förväntningar att 
leva upp till och många saker att infria där det framförallt handlar om att uppnå de 
synergieffekter man tänkt sig. Detta gör att man inte riktigt har den tid som krävs för att 
ta itu med kulturella frågor som berör företaget och att integrationsplaneringen oftast 
först startar en tid efter förvärvet. Som jag nämnde tidigare anser jag att denna planering 
bör startas i ett tidigare skede vilket även styrks av Sevenius (2010) som menar att 
integrationsaktiviteterna måste genomföras omedelbart efter ett tillträde och att 
kulturella frågor bör analyseras och dokumenteras under förvärvsprocessen (Sevenius, 
2010, s. 186, 192). Även Johanson & Hult (2000) betonar vikten av att personalfrågor 
måste uppmärksammas på ett tidigt stadium i förberedelsearbetet eftersom det är en av 
de största frågorna vid ett förvärv (Johansson & Hult, 2000, s. 49).   
 
När man talar om organisationskultur och integrering tenderar det ofta att handla om 
olikheter mellan de två, vilket även var något som respondent G nämnde. Helt klart så 
är detta en viktig del men jag tror att man ibland fokuserar för mycket på olikheter och 
glömmer bort att se till likheterna. Även fast två företag har olika kulturer så menar jag 
att det nästan alltid finns något positiv inom alla typer av kulturer som kan vara en 
fördel att ta vara på. Arbetet kring att kartlägga kulturerna bör alltså inte bara fokuseras 
på att identifiera olikheter som kan leda till svårigheter utan även på saker som vara 
nyttiga att anamma till den egna organisationen vilket även är något Kleppstö (1993) 
poängterar i sin forskning. Jag menar att ett ypperligt verktyg för att analysera 
organisationskulturer skulle kunna vara att analysera dem utifrån kompassmodellen. 
När man sedan kategoriserat dem kan man lägga upp en handlingsplan för att bemästra 
integreringen tillsammans med en change agent.   
 
För att återknyta till uppsatsens inledning tänkte jag avsluta mina tankar genom att till 
återgå till exemplet om sammanslagningen mellan Föreningsbanken och Sparbanken. 
Följande exempel är en kort sammanfattning ur boken Fusionen skriven av Ingvar 
Körberg (2003). Tanken är konkret visa hur organisationskulturen kan påverka ett 
samgående mellan två organisationer vilket bl.a. Kleppestö (1993) och Orrbeck (2006) 
framhäver i sin forskning.  
 
Den 18 februari 1997 presenterades ett ömsesidigt beslut mellan Sparbanken och 
Föreningsbanken om att gå samman och bilda en ny gemensam bank. Den nya banken 
gick under namnet Föreningssparbanken och syftet med denna fusion var att möta 
framtidens ökade konkurrens, den teknologiska utvecklingen samt 
internationaliseringen på ett mer effektivt och konkurrenskraftigare förfarande. Denna 
fusion medförde att en omfattande omstrukturering och en nedskärning bland samtliga 
anställda blev aktuell. Bland annat reducerade man antalet chefsbefattningar från 
1 500 till 700 ganska omgående. De nya cheferna skulle rekryteras utifrån kompetens 
och det skulle ske på ett likaberättigande. Direkt efter sammanslaget mellan 
Sparbanken och Föreningsbanken påbörjade man integrationsarbetet för att 
tillsammans skapa en gemensam bank med en ny vision och en ny målsättning. Detta 
medförde, som sagt, en radikal förändring där de gamla strukturerna som tidigare 
genomsyrat de två bankerna skulle förändras genom en omstrukturering. Man gick 
ifrån det byråkratiska hierarki systemet som innebar en mängd chefsnivåer för att 
istället använda sig av tre chefsnivåer vilket skulle leda till en närmare relation mellan 
banken och dess kunder.  
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Som de flesta kanske är medvetna om löpte denna förändringsprocess inte helt 
problemfritt. Jag menar att ett av de största problemen som uppstod vid fusionen var att 
den trygghet man tidigare känt i sitt arbete försvann. De kulturella skillnaderna mellan 
bankerna hade varit allt för stora och det hade man inom ledningen nonchalerat. 
Situationen bidrog till en uppdelning inom organisationen. De som tidigare jobbat inom 
Sparbanken höll ihop för sig samtidigt som de anställda inom Föreningsbanken höll 
ihop för sig. Det uppstod alltså en uppdelning och kopplat till teorin kan det beskrivas 
som subkulturer. Man kan även säga att det uppstod ett så kallat lojalitetsband mellan de 
anställda vilket innebär att människor söker sin identitet i samspel med andra (Lindgren, 
Packendorff & Wåhlin, 2004, s.42). Detta avspeglade även det faktum att man långt 
efter fusionen fortfarande hade kvar sina gamla bankskyltar. Man kunde se gamla 
Föreningsbankskyltar sitta kvar vid kontoren tillsammans med de nya 
Föreningssparbank logotyperna vilket bevisar ledningens fatala misslyckande att forma 
en gemensam bank. De anställda hade fortfarande starka känslor för sitt ursprung och 
genom att kvarhålla sin gamla symbol kunde man hålla fast vid sin historia och kultur, 
något som uppenbarligen levde kvar hos de anställda. Wåhlin (2004) beskriver detta 
fenomen som organisationslojalitet, dvs.  den känslan av gemenskap och ansvar som en 
individ känner inför den organisation som hon är medlem av (Lindgren, Packendorff & 
Wåhlin, 2004, s. 102). För att kunna hantera den osäkerhet och mångtydlighet som vi 
ställs inför i våra dagliga liv skapar vi människor symboler som minskar förvirringen, 
ökar förutsägbarheten och gör det möjligt att finna en riktning och förankra hopp och 
tro (Bolman & Deal, 2005, s. 296-297). Kultur är något som håller samman 
organisationer och enar människor till gemensamma värderingar och övertygelser 
(Bolman & Deal, 2005, s.296), och detta var ledningen uppenbarligen inte medveten 
om.  
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7. Slutdiskussion 
 

 
I detta avslutande kapitel kommer jag presentera mina slutsatser som baseras på 
uppsatsens teori, empiri samt analys. Vidare så besvaras problemformuleringen som 
legat till grund för arbetet. Kapitlet avslutas med en redovisning av förslag till vidare 
forskning samt en självkritisk analys.   
 

7.1 Slutsatser 
 

I denna uppsats har jag beskrivit vad en due diligence är och hur den kan användas som 
ett verktyg för köparen i en förvärvsprocess. Uppsatsen visar att fokuseringen på 
analysens olika delområden tenderar att variera väldigt mycket framförallt vad gäller 
organisationskultur där den kulturella due diligence analysen ofta underskattas. När jag 
nu återkopplar uppsatsen syfte och ser tillbaka på dess problemområde skulle jag 
sammanfatta svaren på de frågor som ställs enligt följande: 
 
I vilken utsträckning är den kritik som riktas mot due diligence analysen befogad? 
Hur mycket av arbetet vid ett företagsförvärv läggs på att analysera 
organisationskultur och vilka problem kan uppstå med hänsyn till detta?   
 
Kritiken som riktas mot due diligence analysen med hänsyn till organisationskulturella 
frågor anser jag i hög grad är befogad. Uppsatsen har visat att kulturella frågor sällan 
lyfts fram i en förvärvsprocess och vid upprättandet av en due diligence. Överlag så 
hade respondenterna en väldigt kritisk och reserverad inställning till dessa typer av 
frågor där man ofta menade att det var något som förstorats upp i teorierna kring ämnet. 
Andra argument som lyftes fram var att kulturella frågor är mer lämpade att beakta på 
den internationella marknaden och vid förvärv av större företag. Här går 
argumentationen i mångt och mycket emot vad teorierna kring ämnet säger.   
 
Vidare så beror bristen på en kulturell due diligence mycket på den kunskapsbrist som 
finns hos säljare och köpare. Trots att den är en viktig del av analysen och en 
förutsättning för ett lyckat förvärv läggs oftast mest tid och energi på de finansiella 
aspekterna En bidragande orsak till detta är enligt respondenterna den sekretess som 
utformas kring deras arbete. Förutom den kunskapsbrist som finns anser jag även att 
den kostnad som analysen medför gör att köpare väljer att bortse från denna del.  
 
Det är tydligt att kulturella frågor sällan lyfts fram vid ett företagsförvärv och 
framförallt vid arbetet kring due diligence besiktningen. Därför menar jag att en due 
diligence inte är ett komplett verktyg som lever upp till definitionen ”tillbörlig 
aktsamhet”.  
 
Under arbetets gång har jag insett att integrering och organisationskultur ofta hänger 
ihop där integreringen blir en viktig del för att bemästra kulturella problemområden. 
Efter intervjuerna har jag fått en insikt om hur viktig denna del är och att en 
integrationsplan i många fall är något som först utarbetas efter ett förvärv eller fusion. 
Ett företagsförvärv innebär alltid en förändring på ett eller annat sätt. Förändringar är 
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något som vi alla reagerar på antingen positivt eller negativt. För att skapa en trygghet 
och vilja till förändring inom den nya organisationen måste alla förstå syftet och 
motivet med förvärvet eller sammanslagningen. Detta möjliggörs genom en väl 
utarbetad vision där målet med förvärvet presenteras. Alla inom organisationen måste 
förstå vad som förväntas av dem och vad de personligen kan bidra med för att uppnå 
målet där kommunikation blir det viktigaste redskapet vilket även var ett av 
huvudbudskapen från Orrbeck (2006). Det räcker inte med att chefer och andra 
nyckelpersoner delges denna information utan det måste skapas en informationskedja 
till alla nivåer för att undvika missförstånd och misstolkningar. Jag menar, precis som 
Orrbeck (2006) att denna planering bör starta i ett tidigare skede vilket jag tror kommer 
att leda till en större uppmärksamhet kring organisationskulturens betydelse. Därmed är 
jag övertygad om att den kulturella due diligence analysen kommer att hamna i centrum 
vid förvärvsprocesser vilket kommer att minska den dystra statistiken som idag inte ser 
ut att minska. 
 
En annan viktig slutsats som jag drar utifrån empirin och analysen är att man som 
köpare eller säljare måste rannsaka sig själv. Ett uppköp eller en sammanslagning 
påverkar inte bara en själv utan även alla människor runt omkring oss. Har jag den 
kunskap och kompetens som krävs? Tror jag på det här? Detta är några av de frågor jag 
anser man bör ställa till sig själv då nyckeln till ett lyckat förvärv är ansvarstagande och 
långsiktigt tänkande. Detta är även en av huvudfrågorna Orrbeck (2006) lyfter fram i sin 
litteratur där han menar att det är av yttersta vik att fastslå om köparen verkligen har den 
kompetens som krävs för att ta hand om det förvärvade företaget (Orrbeck, 2006, s. 36).  
 
”Personer med stora möjligheter tenderar att ha höga ambitioner, stort självförtroende 
och ibland övervärdera sin kompetens”  

(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001, s.69) 

7.2 Sanningskriterier 
 
Eftersom denna studie utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt där undersökningen 
har skett via kvalitativa intervjuer anser jag det vara viktigt att tydligt redogöra dess 
sanningskriterier. Detta eftersom ett hermeneutiskt förhållningssätt i kombination med 
en kvalitativ intervju färgas av författarens subjektiva bedömningar.  

7.2.1  Reliabilitet, validitet och överförbarhet 
 
Reliabilitet är huruvida den kvalitativa forskning som man bedriver är tillräckligt 
objektiv, dvs. att den undersökning som man gjort kan genomföras av en annan person 
på samma objekt och att denne skulle komma fram till samma sak i sin undersökning 
(Bryman & Bell, 2005, s 306). Detta kan givetvis vara svårt då den person som gör en 
kvalitativ studie oftast blir personligt engagerad och därmed blir subjektiv i sina 
slutsatser. Denna risk blir dock mindre om arbetet genomförs av flera personer 
(Denscombe, 2000, s 250), vilket tyvärr inte är fallet i denna uppsats. Ett av det 
viktigaste forskningskriteriet när man genomför en studie är validitet. Validitet innebär 
att man gör en bedömning av det resultat som genererats av en undersökning och ser om 
det hänger ihop eller inte, dvs. har jag som forskare mätt det jag verkligen vill mäta? 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 107-108).   
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Tillförlitligheten eller reliabiliteten i denna studie anser jag vara relativt hög. 
Undersökningen baseras på en kvalitativ studie som genomförts genom intervjuer. För 
att undvika de effekter som kan påverka reliabiliteten har jag genom hela arbetet haft en 
kritisk inställning och alltid kontrollerat det som framkommer under intervjuerna. Det 
finns alltid en risk för att intervjupersonen medvetet eller omedvetet försöker framhålla 
sitt företag och deras arbetsätt. För att undvika subjektiva bedömningar har 
intervjupersonerna haft möjlighet att da del av intervjufrågorna i god tid för att på så sätt 
förbereda sig och lägga fram eventuella frågor eller farhågor. Intervjuerna har även 
spelats in för att på så sätt säkerställa att relevant information inte glöms bort eller 
förkastas. Vidare så försökte jag agera och framställa mig så neutral som möjligt för att 
inte påverka respondenterna. En nackdel vid genomförandet av telefonintervjuerna var 
att respondenterna kanske inte fick en lika personlig kontakt som vid ett fysiskt möte 
vilket kan tänkas påverka reliabiliteten negativt. Som jag nämnde valde jag att spela in 
de genomförda intervjuerna vilket minskar risken för misstolkningar. Ett problem som 
ofta lyfts fram när det gäller inspelningar av intervjuer är att de personer som intervjuas 
kan känna sig nervösa och osäkra vilket kan påverka kvaliteten på intervjun. I mitt fall 
anser jag att detta inte uppstod då respondenterna agerade väldigt spontant och i många 
fall blev jag tvungen att leda in dem till intervjuguiden igen. De sekundärkällor som 
använts i uppsatsen bygger alla på kända och respekterade författare och större delen av 
litteraturen används även inom undervisningen vid Umeå universitet. Även här har min 
kritiska inställning bidragit till att sekundärkällorna alltid kontrollerats med annan 
litteratur för att säkerställa att det som framkommer är korrekt, vilket ökar reliabiliteten 
ytterligare. Vidare så anser jag att även validiteten i uppsatsen är hög. De frågor som har 
ställts har alla haft sin utgångspunkt i frågeställningen och svaren som framkommit har 
överensstämt med dessa frågor. Samtliga respondenter kontaktades innan 
intervjutillfället och fick ta del av intervjuguiden och på så vis kunde de alla förbereda 
sig i lugn och ro samt ta fram den information som de ville dela med sig av. Vidare så är 
samtliga respondenter nyckelpersoner hos respektive företag vilket jag anser ökar 
validiteten. Gällande överförbarheten så anser jag att den inte är särskilt hög. Detta 
beror dels på att det endast genomfördes fem intervjuer vilket inte kan anses ge en 
generell bild av hela branschen men det beror även på syftet med själva uppsatsen vilket 
inte var att generalisera ett resultat utan istället att belysa ett problemområde.  

7.3 Rekommendationer till fortsatt forskning 
 
Jag anser det vara väldigt svårt att ge rekommendationer till fortsatt forskning inom 
detta område då det finns mängder med studier och litteratur som behandlar dessa 
ämnen. Trots att jag försökt bilda mig en uppfattning kring ämnesområdets omfattning 
är jag tämligen säker att jag bara tagit del av en bråkdel av all information som faktiskt 
finns tillgänglig. Dock så finns det vissa områden som jag fått ett växande intresse för 
och som jag inte funnit så mycket forskning kring. Ett intressant område att utveckla 
forskningen kring anser jag vara på hur förvärvsprocessen skiljer sig mellan olika typer 
av företag och organisationer. Har exempelvis organisationskultur en mer framträdande 
roll vid förvärv av icke-vinstdrivande företag? Vad beror det på i sådana fall? Även hur 
motiven bakom ett förvärv påverkar fokuseringen kring organisationskultur skulle vara 
intressant att forska vidare kring. Det kan exempelvis handla om att jämföra 
utformandet av en due diligence vid kunskapsöverförande och finansiella motiv. Något 
som framförallt har väckt mitt intresse är hur olika utföranden av integrationsplanering 
kan påverka organisationen i olika riktningar. 
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7.4 Reflektion och självkritik 
 
Denna studie har bidragit till en djupare förståelse av due diligence analysen och hur 
den är tänkt att fungera i praktiken. Genom att intervjua personer som dagligen jobbar 
med detta har jag lärt mig att det är en analys som kan variera väldigt mycket vad gäller 
utformning. Inledningsvis var min uppfattning att samtliga delar i analysen togs i 
beaktande vilket visade sig inte stämma. När det handlar om den kulturella delen av due 
diligence analysen har jag fått bekräftat att det är en väldigt komplex analys som man 
ofta väljer att hoppar över av olika anledningar. Vad gäller själva uppsatsen så har jag 
insett hur viktigt det är att börja i rätt ända. Det som upptog en stor tid under arbetets 
gång var att få kontakt med företag som ville medverka i studien men även att hitta rätt 
företag. Så här i efterhand skulle jag börjat arbetet kring intervjuerna tidigare då jag 
anser att det fanns många frågor att ställa som inte kom med. Vidare så grundas denna 
studie på utlåtanden av olika företagsförmedlingar och konsulter. Det skulle vara högst 
aktuellt att även undersöka hur säljare och köpare resonerar kring problemområdet för 
att på så vis se om deras resonemang stämmer överens med respondenternas. Även en 
jämförelse mellan köparen och säljarens förvärvsanalys skulle eventuellt stärka mitt 
resonemang kring organisationskulturens betydelse.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Vilken typ/typer av Due Diligence utför Ni? 
 
Beskriv kortfattat hur Ni går till väga när Ni genomför en DD?  
 
Vilken del av analysen anser Ni vara av störst betydelse? Varför? 
 
Någon del av analysen som Ni anser vara av mindre betydelse? Varför? 
 
Generellt sett, vad anser du att köparen brukar lägga mest respektive minst fokus på vid en 
förvärvsprocess? 
 
Vad anser du att säljaren brukar lägga mest respektive minst fokus på vid en 
förvärvsprocess? 
 
Någon del av DD analysen som Ni brukar lägga ner extra mycket tid på? Varför? 
 
Någon del av DD analysen som enligt dig tenderar att få för lite uppmärksamhet? Orsak? 
 
Vad anser Ni vara den största utmaningen i samband med ett förvärv och arbetet kring en due 
diligence? 
 
Hur ser er uppföljning ut efter ett avslutat förvärv? 
 
Vad anser Ni vara den största orsaken till att ett förvärv misslyckas? 
 
Hur skulle Ni definiera begreppet organisationskultur? 
 
Anser Ni att den kulturella aspekten av ett förvärv får tillräckligt stor uppmärksamhet? 
 
Arbetar Ni med Human resource frågor i samband med ett förvärv? 
 
Anser du att det finns ett behov för att belysa human resource frågor samt organisationskultur 
i samband med ett förvärv? 
 
Tack för din medverkan! 
Oliver Türk 
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